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Résumé. Lépidoptères migrateurs en 1998 quinzième rapport (Lepidoptera)

Rapport sur les migrateurs observés en Belgique en 1998. Nous donnons un tableau avec inforfffirt#

migrateurs par décade a la fin de 1'article.

Abstract Migrant Lepidoptera in 1998 fifteenth annual report (Lepidoptera)

Report on migrants observed in Belgium in 1998. A sumarising table with all information on Belgian migrants

and vagrants per decade is given at the end.
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Inleiding

In totaal leverden 157 mensen bruikbare gegevens in voor het trekvlinderonderzoek.

Er waren echter slechts 82 vaste medewerkers die gedurende 3 opeenvolgende jaren hun

gegevens hebben overgemaakt. Bij de 52 medewerkers die in 1997 niet, maar in 1998 wel

instuurden, vinden we een tiental terug die vroeger al eens meegewerkt hebben.

Zodoende waren er 35 echt nieuwe namen. Er hebben daarentegen 40 mensen die in 1997

nog meewerkten dit jaar niets van zich laten horen. Slechts 38 waarnemers stuurden

gegevens op van nachtvlinders, dit is een laag aantal. Temeer daar we weten dat een

aantal fervente nachtvlinderspecialisten computer-databanken of agenda-boekjes

bijhouden van hun inventarisaties. We rekenen erop dat deze gegevens zouden

medegedeeld worden om in de toekomst bruikbaar te zijn in ons onderzoek. De
trekvlinders zelf waren niet echt talrijk en dit verklaart mede waarom dikwijls de moeite

niet genomen wordt om data door te spelen. Zo ontbreken meldingen van Rhodometra
sacraria, Margaritia sticticalis, Diasemia ramburalis, Mythimna unipuncta, M. vitellina

en Spodoptera exigua volledig. Van deze soorten waren er in Engeland en Finland wel

waarnemingen bekend uit 1998. In België werden gegevens genoteerd van 18

trekvlindersoorten en 23 soorten zwervers of dwaalgasten. We hopen dat 1999 een

vruchtbaarder trekvlinderjaar zal worden dan het voorjaar tot nu toe laat verhopen.
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Klimatologisch overzicht van 1998
Het weer was in 1998 allesbehalve schitterend voor migratie. Na een normale maand

januari kenden we begin februari nog felle vrieskou met temperaturen ver onder nul in het

begin van de maand. De neerslaghoeveelheid was een van de laagste die we ooit kenden.

Geheel in tegenstelling hiermee staat de periode van 10 tot 15 februari met een

subtropische stroming. In deze periode kwamen de eerste Vanessa atalanta en

Macroglossum stellatarum voor. Maart kende eveneens een hoger dan normale

gemiddelde temperatuur maar een te laag aantal uren zon. Op het einde van de maand
kenden we nog een subtopische stroming tussen 27 en 3 1 maart; er was echter niet veel

meer te bespeuren dan een handvol Vanessa atalanta en de eerste Vanessa cardui.

Vermoedelijk hebben we hier toch een beperkte migratie gehad, gezien het feit dat de

wintergevoelige distelvlinder gezien werd. Overwintering van deze laatste moet bij ons

als quasi uitgesloten beschouwd worden. In april was er helemaal niets bijzonders te

melden, behalve het feit dat het een zeer sombere maand was met de laagste gemiddelde

luchtdruk ooit, flink wat regen en een absoluut tekort aan zonneschijn. Enkel Vanessa

atalanta en Macroglossum stellatarum laten zich bij zo’n gelegenheid nog eens zien.

Beide vlinders hebben geen problemen met regen, als het maar eens wat warmer is.

Daarna volgde een van de warmste meimaanden die we ooit kenden. Tussen de 1 l
de en

13
de kenden we de vroegste hittegolf die ooit in ons land werd geregistreerd. We merkten

dit eveneens aan een opbouw van de aantallen Vanessa atalanta, V. cardui
,

Macroglossum stellatarum, Plutella xylostella en het begin van Nomophila noctuella,

Agrotis ipsilon, Colias croceus en Autographa gamma. Een bijkomend meevallertje was
de vroege ontpopping van Chloantia hyperici tijdens deze warme periode, een soort die

we normaal iets later verwachten. Juni was dan wederom weinig merkwaardig en we
weerhouden enkel een vroeg exemplaar van Peridroma saucia. Van de 18

de
tot de 21

ste

van de maand kenden we een van de laatste perioden met wat tropische luchtstroming in

1998. Kort ema kregen we bezoek van Acherontia atropos, Agrius convolvuli en zwollen

de aantallen Macroglossum stellatarum, Vanessa atalanta, V. cardui en Autographa

gamma flink aan. Doorheen juli werden de windpijlstaart en doodshoofdpijlstaart verder

bevestigd, in een overigens weinig zonnige maand. Het was wachten op augustus om wat

zomerweer te ervaren, dit heeft vooral een tweede generatie Colias croceus deugd

gedaan. Vanessa cardui haalde eveneens zijn top in de generatie nakomelingen. In de

laatste helft van de maand was het dan opnieuw regenachtig met neerslag in overvloèd

voor de rest van het seizoen. Er waren hevige overstromingen in september en een record

in het tekort aan zonneschijn in oktober. De aantallen trekvlinders namen derhalve in de

sombere oktobermaand vlug af en op de 19
de

en 20ste kregen we minimumtemperaturen

die af en toe reeds onder nul doken. Dat kunnen enkel nog soorten als Agrotis ipsilon en

Peridroma saucia aan. De aantallen van onze reguliere trekvlinders waren toen reeds

gedecimeerd. In november was er reeds vrieskou tussen de 1

9

de
tot 24ste en behalve Udea

ferrugalis en een zeldzame Vanessa atalanta was er dan al vlug niets meer te melden. Er

waren in november reeds 10 vriesdagen, waar het normale slechts 3 is en er waren 3

heuse winterdagen (met temperatuur overdag ook onder het vriespunt). Het is

merkwaardig dat poppen van Agrius convolvuli dergelijke temperaturen weerstonden en

konden overwinteren. Vanaf 6 december werden deze bovendien nog bedekt met sneeuw,

een fenomeen dat we in de winter 1998-1999 een paar keren zouden mogen meemaken.
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Figuur 1 : Afwijking van de gemiddelde temperatuur per pentade te Ukkel t.o.v. de normale temperatuur. Normale

afwijking = 0°C.

Medewerkers aan het verslag 1998

Artoisenet A., Baliteau Lucas, Bastiaens Hubert, Bauduin Mathieu, Bekaert Luc, Biard Eric, Boone Mare, Bosmans

Charles, Bruggeman Chris, Buysse Mr., Casier Patriek, Chapelle J., Christiaens Mathieu, Cleppe Jacques, Cluck

Pierre, Cromar Nicky, D'Haluin Pieter, Dall'Asta Rino, De Beis Sven, De Bakker Joop, De Boer A., De Bruycker

Steven, De Caluwe Chris, De Coninck Johan, De Decker Herwig, De Graeve Andy, De Kesel Toon, De Lust

Robert, De Rycke Dunja, De Smet Walter, De Spiegeleire Remy, De Turck Aubin, De Vreese Alain, De Vreese

Bart, De Witte Thierry, Declercq Frans, Deduytsche Björn, Degraer Steven, Develter Chris, Doucet Jean, Dufraing

Leo, Dupont Sylvain, Durinck Paul, Evrard Ghislain, Faquaet Marcel, Fransaer Frans, Fregat Christian, Galoppin

Roger, Garrevoet Theo, Gillard Marcel, Glabeke Sibelijn, Glabeke Gerrit, Glabeke Gilbert, Glabeke Gertjan,

Goossens Claire, Gryffroy Dries, Guinez Remi, Géoris André, Hamelinck Walter, Himschoot Guy, Hoeymans Bart,

Hollebosch Phillippe, Hooft Godelieve, Hoste L, Janssens Karei, Janssens Kjell, Jonckheere Filip, Kinders Hans,

Kindts Boudewijn, Kuitenbouwer F., Lamard Laurent, Laudelout Amaud, Leeb Frédéric, Leveque Antoine, Lievens

Eric, Litt René, Legrain A., Lorge Noel, Maenhout A. Marie, Maertens Thomas, Maes Boudewijn
,
Merveillie Luc,

Meuris Eric, Mignon Eric, Minnebo Dirk, Misonne Bemard, Morlion-Gouwy Paul, Naessens Geert, Nagel Harry,

Nicolas Jaques, Noens L., Notebaert Bastiaan, Notebaert Hugo, Nyst R. H., Opdenacker Miel, Pauwels Jan, Petit J,

Pierloot Gilbert, Pierreux Gérard, Prang G, Pletinck René, Rappé Guido, Renneson Jean Luc, Rosé Louis,

Reumkens Hub, Rysselaere Johan, Sauvage Alain, Sierens Tom, Smessaert Piet, Smets Serge, Soete An, Soyez

Benoit, Spanoghe Geert, Spronck René, Spruytte Stef, Taelman Ed, Tessely Herman, Thoné Gerard, Troukens

Willy, Van As Ben, Van De Keere Diego, Van De Kerckhove Omer, Van De Vijver Willy, Van Den Berghe J. M.,

Van Den Borre Jeroen, Van Gele P., Van Haecke Marcel, Van Holder Bert, Van Hoorebeke Gino, Van
Kerckvoorde Andy, Van Kerschaever José, Van Landschoot Sille, Van Moerkerke Roger, Van Moerkerke Mamix,
Van Opstaele Mare, Van Steenwinkel Carina, Vandemaele Willy, Vandenbossche Filip, Vanholder Bart, Verloove

Filip, Vermandel Eddy, Vermersch Hubert, Verroken Luc, Verschraegen Wim, Verselder Filip, Virlet P.,

Vlemerinck Patrick, Voet Paul, Vrignaud Sylvain, Wieme Gabriel, Willems Magda, Wintein Christoph, Wouters

Rik, Wullaert Steve, Yde Luc, Zwertvaegher Mare.

Trekvlinders

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

De aantallen die we gewoon waren gedurende de laatste jaren werden gedecimeerd.

De verdeling over het jaar verloopt meer en meer in de zomermaanden, daar waar het

koolmotje vroeger bijna gedurende 8 maanden kon aangetroffen worden. Het eerste
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exemplaar zag ik op 26 april in mijn lichtval, gevolgd door 8 mei. Op 9 mei startte H.

Kinders en op 10 mei R. Spronck een serie waarnemingen resp. te Hamme en Visé. Vanaf
10 mei zat het koolmotje vrijwel dagelijks in mijn lichtval. Op 16 mei bekwam R.

Spronck 2 koolmotjes ex larva op Pimpinella. De piek van deze eerste generatie lag op 6

juni. Er werden nadien gedurende heel de zomer enkelingen aangetroffen (figuur 2). De
meeste vlinders werden opgemerkt tijdens lichtvangsten maar zeer attente medewerkers
gaven minder gewone waarnemingen op: W. Van De Maele zag één exemplaar op
Verbena bonariensis en A. De Turck zag zelfs deze vlinder te Wenduine op smeer.

Noteren we hierbij dat het vlindertje niet groter is dan een mug! Na 26 september (R.

Guinez) zag niemand nog een koolmotje. Het natte weer vanaf half augustus deed deze

frele soort zeker geen goed.

Vindplaatsen: Ant.(2): Antwerpen; Bra.(10): Anderlecht, Dilbeek, Vorst; Luik(16): Lanaye, St. Jean-Sart, Visé;

Nam.(l): Presgaux; O.V1.(30): Berlare, Haaltert, Hamme, Hamme St.-Anna; W.Vl.(ll): Deerlijk, Wenduine.

LJdeaferrugalis (Hiibner, 1796)

Met 10 exemplaren haalden we toch nog een middelmatig j aar. De eerste waarneming

gebeurde te Wachtebeke op 19 juni (H. Kinders). In juli werd de soort enkel door M.
Gillard opgetekend te Presgaux op de 17

de
. Vanaf eind augustus volgde een beperkte serie

waarnemingen in de herfst, enkel op 19 september werden twee vlindertjes gezien, resp.

te Laplaigne en te Maaseik. Na de reeds kille oktobermaand kon ik op 9 november nog

een vlinder op smeer lokken te Haaltert. Het laatste exemplaar werd gezien op 1

1

november te Aiglemont tijdens een lichtvangst door A. Sauvage.

Vindplaatsen: Bra.(2): Vorst; Hen.(2): Laplaigne; Nam.(l): Presgaux; Lim.(l): Maaseik, O.Vl.(2): Haaltert,

Wachtebeke; W.VI (2): Deerlijk, Wenduine; Fra.(l): Aiglemont.

Nomophila noctuella ([Den is & Schiffermüller], 1775)

Het jaar was met 74 meldingen voor deze Pyralidae evenmin slecht. Het enige vroege

exemplaar zag ik te Haaltert reeds op 15 mei. Dergelijke vroege waarnemingen zijn

eerder uitzonderlijk in ons land, hoewel de vlinder ooit al eind april werd gezien. Gezien

zijn afgevlogen toestand veronderstellen we dat het om een primaire migrant ging. Op 12

en 13 mei werd melding gemaakt van tropische stromingen met temperaturen tot 33°C. Er

werden in die periode nog enkele andere trekvlindersoorten opgemerkt. S. Wullaert

maakte melding van de eerste vlinder van de volgende generatie, dit op 4 juli tijdens een

nachtvlinderinventarisatie te Bokrijk. In dezelfde week volgden de meldingen elkaar al

vlug op te Presgaux (M. Gillard). Augustus werd zelfs een bijzonder mooie maand met 48

vlinders en het hoogste dagtotaal van 1 1 stuks te St.-Jansteen (E. Taelman) op de 24ste
. De

meeste waarnemingen situeerden zich rond de helft van deze maand. De soort vloog nog

tot einde september en het laatste exemplaar werd door E. Taelman gezien te St.-Jansteen

op 1 oktober.

Vindplaatsen: Bra.(3): Anderlecht, Vorst; Lim.(4): Bokrijk, Maaseik, Maasmechelen; Lux.(2): Bampont, Yemée-

Fraineux; Nam.(3): Presgaux; O.Vl.(29): Grammene, Haaltert, Hamme, Sinaai; W.V1.(13): Deerlijk, Koksijde,

Wenduine, Wingene; Z.V1.(20): St.-Jansteen.

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Het was een zeer interessant jaar voor de windepijlstaart. Met 163 waarnemingen

konden we mooie conclusies trekken. Enkel uit Antwerpen kwamen geen gegevens:

waren het de vlinders zelf of de medewerkers? Het seizoen werd begonnen door E.

Stassart aan wie een vlinder gemeld werd op 20 juni. Op 29 juni meldde E. Taelman te

Hoofdplaat de start van de eerste generatie. Deze data komen overeen met de start van A.

atropos, zodat we hierin een bijkomende aanwijzing hebben voor migratie. In de loop van

juli werden nog verscheidene vlinders aangetroffen, steeds in Zeeuws-Vlaanderen.
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Figuren 2-7: Histogram per pentade van: Plutella xylostella, Macroglossum stellatarum, Colias croceus. Vanessa

atalanta, Vanessa cardui en Autographa gamma.
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Figuur 8: Histogram per pentade van Agrius convolvuli.

Opvallend is dat de eerste volwassen rupsen reeds op het einde van de maand juli

werden aangetroffen: te Dikkebus op 29 juli (S. Spruytte) en te Maaseik op 2 augustus

(B. Vanholder). Terugtellend moeten deze afkomstig zijn van de eerste vlinders die onze

streek bereikten. Op 2 augustus vond ik ook nog een rupsje in het tweede stadium; dat

past perfect bij de vlinders die tussen 17 en 26 juli gemeld werden. Vanaf 6 augustus

meldde L. Merveillie dagelijks vlinders foeragerend op tabak: deze plant bevond zich in

een serre waarvan raam en deur dag en nacht openstaan. De vlinder weet dus zonder

probleem deze bloemen overal te vinden. De vroege augustus-dieren passen al moeilijker

in het beeld van hier opgegroeide vlinders (figuur 8)! Ik neem hiervoor migratie aan, die

mogelijk was begin augustus. Tot half augustus werden nog volgroeide rupsen gevonden.

Op 24 augustus werd door M. Gillard te Aublain 1 pop gemeld. Vanaf midden augustus

doken overal vlinders op, verspreid over alle provincies. Dat betreft duidelijk de

ontpoppingen van een hier opgegroeide generatie, met een piek in de eerste decade van

september. Vermeldingswaardig is de ervaring van S. Wullaert die in de schemering een

vlinder foeragerend opmerkte rond zijn smeerplekken! Vanaf 20 september worden

weerom volwassen rupsen gevonden; ditmaal te Waasmunster (H. Kinders). In dezelfde

week werden nog rupsen gezien, alweer te Maaseik, te Westouter en in Zeeuws-

Vlaanderen. Deze rupsen kunnen eventueel verklaard worden door de vlinders op 6

augustus. Er was opvallend veel vraat, ik was al wat laat in het seizoen, maar

vermoedelijk zijn heel veel rupsen aan het werk geweest medio augustus. Op sommige

plaatsen was de akkerwinde helemaal kaal gevreten. Zo'n massale vraat had ik nog nooit

vastgesteld. Aangezien ik over een mooi aantal rupsen beschikte, was er ruimte voor

experimenten; alle rupsen die vanaf larvaal stadium 5 verzameld werden, zijn als pop

buitenshuis geplaatst. De serie die vanaf begin augustus als rups gevonden werd, leverde

vanaf 15 september de vlinders. Dit komt dus mooi overeen met de in de natuur

waargenomen imago's. Bij de rupsen die later werden gevonden, ging het minder

voorspoedig. Door het killere weer zijn 50% in de pop gestorven: bij dissectie van het

materiaal bleek de volledig ontwikkelde vlinder in de pop aanwezig. Het koudere
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oktoberweer had de ontpopping verhinderd! Drie poppen gingen echter in diapauze en

maakten onbeschermd kennis met onze winter buitenshuis. Ze werden in april 1999

gecontroleerd en twee blijken nog steeds in leven te zijn. Hierbij staat voor het eerst vast

dat zelfs de windepijlstaart een vroeg ingezette winter hier zou kunnen overleven in het

popstadium. Het was in november immers reeds bar koud, hoewel de rest van de winter

niet meer zo erg streng was. De aantallen vlinders namen spoedig af met het killer

wordende weer en op 11 oktober tekende E. Taelman de laatste op te Hulst. Dit komt
overeen met mijn vaststelling dat een groot deel van de tweede serie poppen wellicht niet

uitgekomen is.

Vindplaatsen: Bra.(14): St.-Pieters-Woluwe, Tervuren; Hen.(2): Chimay, Leuze-en-Hainaut; Lim.(26 rupsen):

Maaseik, Stokkem; Lux.(2): Arlon, Noirefontaine; Nam.(ll+1 pop): Aublain, Ham-sur-Sambre, Jambes, Jemeppe-

sur-Sambre, Maillen, Mariembourg, Pesche, Presgaux; O.Vl.(17): Hamme, Hamme-St.-Anna, Nevele,

Waasmunster; W.V1.(66+1 Rups): Blankenberge, Deerlijk, Dikkebus, Harelbeke, Middelburg, Nieuwkerken-

Heuvelland, Westouter, Wingene, Woesten; Z.V1.(21): Axel, Breskens, Clinge, Grootmoedersdijk, Hoek,

Hoofdplaat, Hulst, Kloosterzande, Lamswaarde, Sasdijk, Sluiskil, Vogelwaarde, Zaamslag, Zuiddorpe.

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

Eindelijk kunnen we nog eens meer dan 10 doodshoofdvlinders melden. De aantallen

uit de goede jaren 1989-1992 halen we echter niet. We tekenden vooral imago’s op. Op
30 juni maakte E. Taelman melding van een eerste exemplaar te Krevershil. In Couru-

aux-Boix werd op 2 juli een tweede vlinder gezien. Tijdens een inventarisatie op de

domeinen van het Bijen-bevruchtingscenrtum de Lieteberg werden me door R. Lambie de

restanten van een vrouwelijke doodshoofdvlinder getoond. De vlinder werd te Heukelom
op 20 juli uit een bijenkast gehaald. Het was een zwaar gehavend exemplaar; enkel

thorax, hoofd, antennen en voorvleugels waren aanwezig. De korte antennen toonden

duidelijk aan dat het om een vrouwelijk exemplaar ging. De imker inspecteerde zijn

bijenvolk wekelijks, dus heel lang zat de vlinder er nog niet in. Op 23 juli werd S.

Spruytte ingelicht dat er die dag te Poperinge een dode mannelijke vlinder aangetroffen

was in een bloemenperkje. Vangsten van begin juli zijn eveneens uit Nederland bekend

(R. De Vos, in litt.). We kunnen dus aannemen dat migratie rond begin juli is opgetreden.

Geheel ongewoon is dat er minder rupsen werden aangetroffen. De krant van 8 september

vermeldde de vondst van 4 verpoppingsklare rupsen te Donk. Te Biervliet werd nog een

rups aangetroffen op 21 september (E. Taelman). Deze datum kan wel het exemplaar

verklaren dat J. Renneson nog op 27 oktober te Habay-la-Neuve aantrof. Een wel erg

povere vervolggeneratie, na een veelbelovende maand juli!

Vindplaats: Lim.(l+4 rupsen): Donk, Heukelom; Lux.(l): Habay; W.Vl.(l): Poperinge; Z.V1.(2+1 rups):

Biervliet, Krevershil, Othene; Fra.(l): Couru-aux-Bois.

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Het eerste bericht kwam van onze Franse collega’s. L. Baliteau maakte te Nyoisseau

reeds melding van vlinders op 17 februari en 19 april. De eerste Belgische waarneming

kwam op naam van N. Lorge te Ham-sur-Sambre op 10 mei. Op 15 mei zag M. Van
Opstaele een meekrapvlinder te Nevele. Daarna kwam de soort regelmatig voor in juni

met een piek in de vijfde pentade (piekaantallen op 24-25 juni). Er kan aangenomen

worden dat in deze periode migratie is opgetreden met een plotse aanwezigheid van

vlinders op verschillende plaatsen. De generatie die er onmiddellijk op volgt, is mogelijk

ontstaan uit de eerste vlinders die ons land bereikten, dit na een tweetal maanden
ontwikkeling. De aantallen nemen vervolgens weer af in juli. Het vervolg van het beeld

lijkt complex, maar kan toch toegelicht worden. We nemen een generatie nakomelingen

aan die haar hoogtepunt bereikte in de eerste decade van augustus. Dit kunnen

nakomelingen zijn van de eerder gemelde migratie; de ontwikkelingsperiode was dus van

25 juni tot 10 augustus, ongeveer anderhalve maand. Een piekaantal werd echter bereikt

Phegea 27 (2) (1. VI. 1999): 43



in de vijfde pentade van juli. Hiervoor argumenteer ik als volgt voor een migratie: ik ving

op 25 juli een wijfje in mijn lichtval. Dit had dus bij nacht gevlogen, de volgende dag
werden een 100-tal eitjes verkregen die verder uitgekweekt werden. Voor dezelfde

periode (vide supra) hadden we reeds het vermoeden voor de start van migratie bij A.

atropos en A. convolvuli. De eitjes slopen uit op 1 augustus en de kweek van de rupsjes

werd buitenshuis uitgevoerd. De ontwikkeling verliep zeer snel tot het popstadium (op

amper 14 dagen van LI -rupsje tot volwassen rups). De poppen begonnen midden
september uit te komen, de laatste op 1 en 1 5 oktober. Dit komt perfect overeen met het

histogram. Een generatie trad op in september, dus dieren die afkomstig waren van de
migratie van einde juli. Dit geeft een ontwikkelingsperiode van weerom anderhalve

maand. Tot slot was er nog een kleine piek midden oktober, wanneer eveneens mijn

laatste poppen uitgeslopen waren. Een paar poppen slopen niet meer uit, wellicht

Verhinderd door de koude in oktober. H. Kinders gaf ons nog volgende tip mee: hij raadt

aan kamperfoelie na de eerste bloei terug te snoeien. Er treedt dan een tweede bloei op
tussen augustus en oktober, wat de kolibrievlinders kan lokken. De laatste vlinder werd
door A. Soete op 25 oktober te Gijselbrechtegem opgemerkt. De enige rups vond L.

Baliteau te Nyoisseau op 8 september op walstro, de vlinder ontpopte op 21 oktober.

Vindplaatsen: Ant.(l): Dessel; Bra.(2): Halle, Vorst; Hen.(3): Chimay, Seloignes; Lim.(3): Ophoven, Veldwezelt;

Luik(6): Amay, Bassenge, Spa; Lux.(l): Ste.-Marie-sur-Semois; Nam.(14): Bohan, Frasnes-lez-Couvin, Ham-sur-

Sambre, Han-sur-Lesse, Jambes, Petigny, Yvoir; O.V1.(30): Bellem, Daknam, Eeklo, Evergem, Haaltert, Hamme,
Hamme-St.-Anna, Nevele, Sinaai, Ursel, Wetteren; W.V1.(118): Deerlijk, Gijselbrechtegem, Harelbeke, Heestert,

Ingooigem, Kortrijk, Loker, Nieuwkerke-Heuvelland, Roeselare, St.-Denijs, Wenduine, Westouter, Wingene;

Z.V1.(49): Axel, Clinge, Groede, Hengstdijk, Hulst, IJzendijke, Kloosterzande, Lamswaarde, Sluiskil, St.-Jansteen,

Temeuzen, Zaamslagveer; Fra.(5): Aiglemont, La Feree, Liart, Moniat, Nyoisseau, Pont-Ste.-Maxime-sur-Oise,

Villers-le-Tilleul.

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)

Verheugd kunnen we het tweede jaar op rij een vlinder vermelden. Het gaat hier

echter duidelijk om een adventief exemplaar; de dode vlinder werd op 2 februari

aangetroffen in een opslagplaats van een chocofabriek te Oostmalle, zo meldde ons W.
Verschraegen. In Nederland werden de laatste jaren ook herhaaldelijk oleanderpijlstaarten

opgemerkt, eenmaal zelfs massaal in een Oleander-kwekerij

.

Vindplaats: Ant.(l adventief): Oostmalle.

Colias croceus (Fourcroy, 1785)

Dit was het derde opeenvolgende jaar dat de oranje luzemevlinder alom aanwezig

was. Het recordaantal van 538 vlinders uit 1996 werd echter niet gehaald, met 427

vlinders was 1998 echter toch het op één na beste van de laatste 15 jaren. De eerste

vlinders werden opgemerkt tijdens de voortijdige hittegolf half mei: op de 14
de zag P.

Hollebosch het eerste exemplaar te Evergem en op de 20ste volgde het tweede te Drongen

(B. Notebaert). In juni werd al gauw een serie ingezet, nl. op 2 juni te Noirefontaine (P.

Virlet). In de helft van de maand werd een kleine piek behaald (zie histogram), wellicht

mede te wijten aan de tropische temperaturen tussen 18 en 21 juni. Er werden toen nog

meer migranten gezien, zoals Vanessa cardui, Plutella xylostella en Macroglossum

stellatarum.

Vanaf einde juli startte de generatie nakomelingen, die zeer talrijk optrad. L. Lamard

toonde aan dat nog een generatie mogelijk was in de nazomer; hij vond op 1 0 augustus

een koppeltje in copula te Seloignes. Er werd een piek behaald in de vierde pentade van

augustus. Het was toen erg mooi zomerweer. Vooral rond 20 augustus kwamen zeer veel

vlinders voor: zo meldde F. Verstraeten in het Bergerven te Neeroeteren wel 50 vlinders!

Dit geeft een ontwikkelingstijd tussen de generaties van ongeveer twee maand. In de

tweede week van september werd een kleinere piek gehaald, vermoedelijk de generatie
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nakomelingen van de vlinders die hier begin juli nog aankwamen (zie piek in histogram).

Vanaf 6 september kwamen reeds remigraties voor, zoals door onze Franse collega C.

Fregat opgemerkt te Mailieux. De laatste vlinders werden in ons land nog waargenomen
op 23 september; te St.-Jans-Molenbeek een mannetje door W. Troukens en te Drongen
door B. Notebaert. Het natte septemberweer zorgde er echter voor dat in oktober geen

vlinders meer voorkwamen, zeker niet nadat de temperaturen in oktober al fel

teruggevallen waren. Op 10 oktober waren wel nog remigranten gezien te Mailieux.

Vindplaatsen: Ant.(10): Beerse, Bomem, Geel, Meerle, Minderhout, Rijkevorsel, Turnhout; Bra.(46): Holsbeek,

Korbeek-lo, Neerijse, St.-Jans-Molenbeek, Vorst; Hen.(12): Anseroeul, Elzele, Harchies, Hensies, Seloignes;

Lim.(103): Gellik, Kessenich, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Neeroeteren, Ophoven, Stokkem, Zutendaal;

Luik(14): Bassenge, Lanaye, Mortroux, Sohan, Stembert, Waremme, Wonck; Lux.(2): Noirefontaine; Nam.(8):

Frasnes-lez-Couvin, Ham-sur-Sambre, Nismes, Romerée; O.Vl.(69): Aalter, Bellem, Daknam, Dendermonde,

Drongen, Eeklo, Evergem, Gent, Gentbrugge, Haaltert, Kaprijke, Knesselare, Lochristi, Lovendegem, Maldegem,

Merendree, Poesele, Ursel, Vinderhoute; W.V1.(67): Bavikhoven, Beemem, Damme, De Panne, Deerlijk,

Gijselbrechtegem, Harelbeke, Heestert, leper, Ingooigem, Oedelem, Tielt, Waregem, Wenduine, Wingene, Zarren,

Zedelgem, Zeebrugge, Zwevegem; Z.V1.(65): Axel, Braakman, Clinge, Hulst, Koewacht, Lamswaarde, St.-

Jansteen, Temeuzen, Zaamslagveer; Fra.(15): Nieppe, Nyoiseau, Pommeroeul.

Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Waarnemingen van deze soort moeten steeds bijzonder kritisch opgevat worden. Er is

zeer gemakkelijk verwisseling mogelijk met bepaalde vormen van C. crocea
,
met name

de witte wijfjesf helice zijn vooral in de vlucht moeilijk te onderscheiden van C. hyale,

temeer daar het geen gewone verschijning betreft in onze streken. Het verdient dus

aanbeveling de vlinders voor determinatie op zijn minst te vangen. De eerste vlinder werd

op 24 mei te Bouchon gemeld door S. Vrignaud. H. Nagel meldde het tweede exemplaar

uit het Bois d’Ecurey op 19 juni. Tussen 5 en 8 augustus was de vlinder dagelijks

aanwezig: opeenvolgend te Boekhoute, St.-Pieters-Leeuw, Evergem en Seloignes. Het

grootste aantal van acht vlinders werd door L. Bekaert gemeld op 6 september te Kluizen

en Doomzele. R. Spronck meldde nog een exemplaar op 14 augustus te Mortroux en M.
Gillard te Dailly op 18 augustus. De laatste twee vlinders werden door L. Dufraing

gezien: op 18 september te Rijkevorsel en op 20 september in Zondereigen. De laatste

vier waarnemingen werden met zekerheid gedetermineerd.

Vindplaatsen: Ant(2): Rijkevorsel, Zondereigen; Bra.(l): St.-Pieters-Leeuw; Luik(l): Mortroux; Hen.(l):

Seloignes; Nam.(l): Dailly; O.Vl.(12): Bellem, Boekhoute, Doomzele, Evergem-Belzele, Kluizen; Fra(l): Bois

d’Ecurey, Bouchon.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Het aantal atalanta’s liep duidelijk terug tot de helft van het aantal dat we in 1997

hadden meegemaakt. Zoals dit de traditie wordt, werden de eerste waarnemingen weer in

de winter opgetekend. Reeds op 15 januari werd te Hulst een overwinteraar gevonden.

Februari telde reeds 1 1 waarnemingen, de eerste te Gent op de 7
de

(B. Notebaert).

Gedurende de daaropvolgende periode van subtropische stroming (10 tot 15 februari)

werden verschillende atalanta’s opgemerkt. Het is niet duidelijk of dit nieuwe migranten

betrof, de aantallen van 1997 waren bijzonder groot zodat niet uitgesloten is dat enkele

succesvol overwinterden. In maart was het eerst wat killer maar tijdens de volgende

periode van subtropische stroming (27 tot 3 1 maart), waren ze weer aanwezig. Op 5 april

volgde A. De Turck een wijfje dat bezig was om eitjes af te leggen op brandnetel in de

bossen te Wenduine. Dit wijst erop dat vermoedelijk einde maart migranten ons land

aandeden. Daarna wordt een piek gehaald rond midden mei; nu werden eveneens actieve

migranten opgemerkt; de 12
de

te Haaltert en te Vorst (R. Guinez). Op 15 mei volgde nog

meer actieve migratie. Het lijkt dus dat in deze periode een aantal migranten de vorige

kwam vervoegen. Het verloop van de rest van het jaar is dan moeilijk te interpreteren. Er

zijn immers minstens 2 golven atalanta’s toegekomen in het voorjaar, waarvan zeker is
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dat begin april reeds eitjes afgelegd werden. Deze kunnen mogelijk de verklaring geven
voor de piek bij het begin van de zomer. Er volgden dan overlappende generaties die de
gehele zomer voorkwamen. Vanaf 9 augustus werden de atalanta’s op rot fruit

aangetroffen. Een duidelijke piek werd nog begin september behaald en hier lag ook het

hoogste dagtotaal. Begin oktober doken de aantallen pijlsnel naar beneden bij kille

temperaturen en vooral wegens het absoluut tekort aan zonneschijn. Er werd in het najaar

actieve remigratie opgemerkt: reeds op 19 september te Dourbes, waar T. Dewitte 5

exemplaren in zuidwaartse richting zag trekken. In oktober meldde S. Dupont remigratie

op de 5
de en de 10de

te Estinnes-au-Mont, Silenrieux en Philippeville. Ondanks reeds lage

temperaturen op 19 oktober werden nog 12 vlinders in november gezien. Het laatste

exemplaar kwam op naam van G. Glabeke te Gijselbrechtegem op 16 november. Of deze

vlinders de vrieskoude tussen 19 en 24 november overleefden, moet later blijken.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Het was voor de distelvlinder opnieuw een schamel jaar, hoewel beter dan 1997. D.

Van de Keere zag de eerste te Eeklo op 19 maart. De beide subtropische stromingen van

10-15 februari en 27-31 maart hadden blijkbaar geen distelvlinders aangevoerd. Een

tweede vlinder werd door L. Dufraing op 21 maart te Ravels opgetekend, de derde

vroegeling werd te Eeklo gezien op 25 maart (Sille Van Landschoot). Vanaf 8 mei kwam
duidelijk meer beweging op gang; op twee lokaliteiten werden distelvlinders gemeld:

Nevele en Gijselbrechtegem. De waarnemingen stroomden vervolgens binnen vanaf 10

mei. Een actieve migrant richting noordoost werd opgetekend op 13 mei te Ophoven door

M. Opdenacker. Rond midden mei was er dus een piek van migratie (zie histogram). Dit

was tijdens de befaamde voortijdige hittegolf. Begin juni kunnen we terug spreken van

verdere migratie-activiteit met een tweede piek in het histogram. Tijdens de tropisch

maritieme stroming van 19-21 juni meldde S. Spruytte te Nieppe twee actieve migranten.

De decade hierna werd gekenmerkt door een belangrijke piek met dus volop migranten.

Het verloop voor de rest van de zomer is eenduidig: er kwam één generatie voor die

bestond uit nakomelingen van de primaire migranten. Deze generatie behaalde het

hoogtepunt rond midden augustus met het hoogste dagtotaal van 34 vlinders op 17

augustus. In deze zomerse periode was er een redelijke generatie aanwezig. Het povere en

natte septemberweer kon dit echter niet verderzetten. De piek op het einde van de maand

is wellicht het gevolg van enkele late ontpoppingen. In oktober vallen we al vlug op lage

aantallen terug: er werden maar 6 vlinders meer opgemerkt. Midden oktober was h$t

reeds bar koud met minimumtemperaturen tot tegen het nulpunt op de 1

9

de en de 20ste en

met vrieskou aan de grond. Opmerkelijk was dat hierna toch nog twee vlinders gezien

werden op 1 november: te Maldegem en te Oostkamp. Door de vrieskou van 19-24

november waren dit de laatste van het jaar.

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

De eerste gamma-uiltjes kwamen hier toe tijdens de hittegolf van mei. De eerste

gamma-uil kwam voor op 9 mei te St.-Jansteen. Dit is eerder laat op het jaar. Zuiderse

stromingen vroeg in de lente hadden blijkbaar nog geen uiltjes meegevoerd. De gamma-

uil bouwde vanaf juni in aantal op en in deze periode werd van enkele andere soorten

migratie vermoed. De zomer geeft een beeld van twee, misschien drie elkaar

overlappende generaties. Hier kwam, net als bij de atalanta, een abrupt einde aan begin

oktober, terwijl op 19 september nog het hoogste dagtotaal werd behaald. Het is duidelijk

dat lage temperaturen in oktober nefast zijn voor deze twee migrantensoorten. Het aantal

gamma’s was in 1998 eerder laag. Er werd nog 1 uil gezien in november; W. Troukens

ving op 5 november de laatste gamma te Dilbeek in zijn U.V.-lichtval.
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Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)

Het was reeds sinds 1996 geleden dat we nog bezoek kregen van deze migrerende

spanner. Er werden drie vlinders opgemerkt, verspreid over het land: een mannetje te

Yemée-Fraineux op 15 augustus, een vrouwtje op een HPL-lamp te Hamme op 17

augustus (H. Kinders) en een mannetje in de Heath-lichtval te Dilbeek op 21 september

(W. Troukens).

Vindplaats: Bra(l): Dilbeek; Luik(l): Yemée-Fraineux; O.Vl.(l): Hamme.

Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Toch nog drie waarnemingen, een eerste op 31 augustus te St. -Denijs (G. Glabeke).

W. Vandemaele zag de uil te Deerlijk op 22 en 23 september. In juni was de soort reeds

uit Porvoo, Finland (A. Avanto) gemeld, we gaan ervan uit dat onze vlinders

nakomelingen waren van eerdere migratie.

Vindplaatsen: W.V1.(3): Deerlijk, St.-Denijs.

Helicoverpa armigera (Hübner, [1808])

Er werden twee exemplaren van deze zeldzame migrant gemeld in september; op de

6
de

in De Panne (A. Legrain) en op de 26ste
te Les Hautes Rivières (S. Wullaert). Nochtans

kwam deze uil bijvoorbeeld algemeen veel voor in Finland en Engeland gedurende deze

maand.

Vindplaatsen: W.Vl.(l): De Panne; Fra.(l): Les Hautes Rivières.

Peridroma saucia (Hübner, [1808])

Er werden in totaal 12 vlinders gezien en dat is niet zo slecht. Het eerste exemplaar

duidde zeker op migratie; reeds op 8 juni zag A. De Turck een vlinder te St.-Jans-

Molenbeek. Enkele dagen later werd in Finland eveneens een primaire migrant

aangetroffen (Avanto 1998). We moeten dan tot 24 augustus wachten vooraleer S.

Wullaert een tweede op licht aantrof in Les Hautes Rivières. A. De Turck nam verder het

gros van de waarnemingen op zich tijdens volgehouden smeerroutes aan de kust. Te
Wenduine noteerde hij in totaal wel 5 vlinders op 1 1 en 12 september. M. Gillard zag zijn

enige vlinder op 22 oktober bij een lichtvangst en op dezelfde dag trof W. Troukens te

Dilbeek een P. saucia in zijn Heath-lichtval aan. De laatste vlinder werd te Wenduine op

7 november op smeer gelokt.

Vindplaatsen: Bra.(2): Dilbeek, St.-Jans-Molenbeek; Nam.(l): Presgaux; W.V1.(7): Wenduine; Fra.(2): Les

Hautes Rivières.

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Een aantal van 176 is redelijk te noemen, maar vooral de voorj aarsdieren waren niet

talrijk. Er was maar weinig evidentie voor migratie. Het eerste mannetje kon ik op 30

april te Maaseik reeds in de lichtval aantreffen. Dit is geen uitzonderlijk vroege datum
maar de maand april was heel somber. J. Nicolas tekende het tweede exemplaar op te

Petigny op 15 juni. In deze periode kenden we kortstondig een tropisch maritieme

luchtstroming tussen de 18
de en 21

ste
. Het enige andere exemplaar uit juni werd door N.

Lorge gemeld op de 21
ste

. De soort werd vanaf 8 juli door A. De Turck op smeer gelokt te

Wenduine. Er kwamen vervolgens de gehele zomer weer lage aantallen voor zonder

duidelijke piek. De naj aarsgeneratie van deze uil was pas echt massaal aanwezig vanaf de

tweede decade van september. Er konden vlot tot 15 exemplaren per dag op smeer

worden aangetroffen. In het najaar was het dikwijls zelfs de meest algemene vlinder die

op smeer kwam. De top lag duidelijk rond 1 9 september. De aantallen begonnen pas af te

nemen na de eerste kilte rond 19 oktober, toen nog amper 1,7°C als minimum
temperatuur werd opgetekend. Het laatste exemplaar op licht werd door J. L. Renneson te
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Marbehan op 30 oktober gevonden. Het seizoen werd gesloten met de vlinder die B.

Misonne op 1 november te Poppel op smeer aantrof.

Vindplaatsen: Ant.(9): Antwerpen, Ekeren, Mol, Oostmalle, Poppel, Weelde-Statie; Bra.(l): Dilbeek; Hen.(l):

Laplaigne; Lïm.(43): Maaseik, Maasmechelen; Luik(3): Spa, Theux; Nam.(21): Ham-sur-Sambre, Mariembourg,
Petigny, Presgaux; O.Vl.(lO): Haaltert, Hamme, Wachtebeke, Zele; W.V1.(46): Blankenberge, Deerlijk, Koksijde,

St.-Denijs, Wenduine, Wingene; Fra(3): Aiglemont, Les Hautes Rivières.

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)

Deze vlinder werd enkel uit Oost-Vlaanderen gemeld. H. Kinders nam twee

exmplaren waar tijdens nachtvangsten: op 10 augustus te Wachtebeke en op 23 september

te Hamme. S. Wullaert zag een exemplaar op 14 augustus te Grammene. Het ziet er dus

naar uit dat deze soort geen goede jaren meer meemaakt... of wordt er niet meer naar

uitgekeken?

Vindplaatsen: O.Vl.(3): Grammene, Hamme, Wachtebeke.

Dwaalgasten en zwervers

Lozotaeniodesformosana (Geyer, [1830])

Slechts 3 mensen noteerden deze soort. Het lag zeker niet aan de afwezigheid van de

vlinder want er werd een mooi aantal opgetekend met een zeer ruime vliegperiode. In

1998 werd trouwens de vroegste datum sinds het begin van onze registratie opgetekend,

nl. op 10 juni te Haaltert; ik trof toen 1 exemplaar aan in mijn lichtval. H. Kinders meldde

deze bladroller op 4 juli op licht te Hamme. A. De Turck meldde de vlinder te Wenduine
gedurende de hele maand juli, veelal in meerdere exemplaren tegelijk. De top in de

vliegperiode lag rond 15 juli. Op 27 juli werd de laatste gezien te Hamme door H.

Kinders.

Vindplaatsen: O.VI.(4): Haaltert, Hamme, Lokeren; W.V1.(17): Wenduine.

Hemarisfuciformis (Linnaeus, 1758)

Het enige verheugend feit was dat de glasvleugelpijlstaart wederom in de Kempen
werd gezien. Er werden enkele nieuwe lokaliteiten gerapporteerd, zo kwamen de eerste

twee meldingen van G. Pierloot: op 10 mei te Kessenich en op 12 mei te Ophoven. Het

hoogste dagtotaal haalde ik te Han-sur-Lesse op 4 juni, in de late namiddag werden tot 5

vlinders gezien tijdens hun bloembezoek. Op 8 juni meldde R. Litt het laatste Belgisch

pijlstaartje van de eerste generatie te Aywaille. Enkele rupsen werden aangetroffen door

M. Gillard; op 12 juli te Chimay en 20 juli te Couvin. Van de tweede generatie vlinders is

in België enkel een vlinder op 7 augustus te Mol bekend: C. Van Steenwinkel voegde

hiermee alweer een nieuwe vindplaats toe in de Kempen.

Vindplaatsen: Ant.(l): Mol; Hen.(2 rupsen): Chimay; Lim.(2): Kessenich, Ophoven; Lux.(2): Aywaille; Nam. (7

+1 rups): Couvin, Han-sur-Lesse, Petigny; Fra.(10+1 rups): Damvillers, Les Hautes Rivières, Merles-sur-Loison,

Pont Ste.-Maxence-sur-Oise, Spincourt.

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Met deze pijlstaart was het voor het eerst echt somber gesteld. Het enige exemplaar

werd op 1 5 mei door A. Géoris aangetroffen in zijn tuin, toch weer in de provincie Luik.

De soort is sinds 1996 van verschillende plaatsen in het naburige Nederlands Limburg

bekend. Dat de vlinder hier vroeg of laat zou optreden, is in onze vorige

trekvlinderverslagen meermaals aangehaald. De uitbreiding langs die kant lijkt nu

succesvol (Hermans & Theelen 1998).

Vindplaatsen: Luik(l): Battice.
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Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)

Uit 1998 zijn enkel rupsen bekend aan de kust. Ze waren zeker niet gering in aantal.

Vanaf 19 juli werden te Nieuwpoort reeds rupsjes gemeld door A. De Turck. Er waren

tevens nog clusters eitjes te vinden in de toppen van zeewolfsmelk. Het ging hier om
nieuwe biotopen te Nieuwpoort, nog niet vermeld door Bonte (1997). Opmerkelijk is een

nieuwe lokaliteit te Wissant (Frankrijk), een vermelding door S. Spruytte. We kunnen dus

uitbreiding vermoeden t.o.v. 1997. Op 24 juli meldde H. Kinders te De Panne de

aanwezigheid van rupsjes in het eerste stadium. Op 9 augustus werden meer dan 50

volwassen rupsen aangetroffen te Nieuwpoort. A. De Turck toonde hiermee een

ontwikkelingsperiode aan van ongeveer 3-4 weken. De laatste rupsen werden op 23

augustus gevonden te De Panne door H. Kinders.

Vindplaatsen: W.VI.(151 rupsen): De Panne, Oostduinkerke, Nieuwpoort; Fra.(22 rupsen): Fort-Mahon, Wissant.

Hyles gallii (Rottemburg, 1775)

Deze pijlstaart is duidelijk op de terugweg, ten bewijze de lage aantallen die de laatste

jaren opgetekend worden. Vermoedelijk hebben de florissante populaties van enkele jaren

geleden elders hun onderkomen gezocht. De rups leeft immers typisch op kapvlaktes met

pioniersvegetatie {Epilobium angustifolium) en is derhalve maar gedurende enkele

opeenvolgende jaren aanwezig. Er werden slechts 2 vlinders vermeld. De eerste werd op

15 mei door A. Géoris te Battice gevangen in zijn tuin. De vlinder was vergezeld van een

P. proserpina. In deze periode hadden we een kortstondige hittegolf die deze vroege

ontpoppingen mogelijk maakte. Het andere exemplaar werd op 1 juni te Stupbach gezien

door C. Van Steenwinkel. Een rups werd ons door J. L. Renneson meegedeeld; het betrof

een volgroeide rups op 15 augustus te Marbehan. De vlinder was er in 1997 ook gemeld.

Op 20 augustus vond B. Chanteux nog 5 volgroeide rupsen te Hockay.

Vindplaatsen: Luik.(l+5 rupsen): Battice, Hockay; Lux.(l+1 rups): Marbehan, Stupbach.

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1 758)

Slechts met twee personen waren we op een typisch biotoop van de koningspage. T.

Garrevoet meldde de aanwezigheid van 2 vlinders op 1 juni. Ikzelf nam drie dagen later 1

vrouwtje en 2 mannetjes waar. Dit jaar werd, voor zover bekend, nergens melding

gemaakt van zwervers in onze streken.

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

De eerste koninginnepages van 1998 werden reeds op 26 april door R. Guinez te

Averbode gezien. G. Thoné zag er te Maasmechelen vanaf 7 mei. Van deze generatie

werden einde juni de rupsen gevonden: te Pont Ste.-Maxence-sur-Oise, Petit-Doische,

Clermont. Vanaf 1 juli vloog de tweede generatie, die eerst werd opgemerkt door J. L.

Rennesson te Marbehan. Er zijn slechts twee waarnemingen uit de provincie West-

Vlaanderen: te Zwevegem op 12 mei door P. Durinck en nog op 1 oktober te Wingene,

een zeer late vinddatum (L. Yde). De grens van het voorkomen ligt vermoedelijk boven

deze provincie. Rupsen waren in de zomer volop te vinden op peenloof (Daucus carota )

in tuintjes; vanaf 1 1 augustus waren er te Haaltert rupsjes in L2-stadium. De rupsen

werden nog gevonden tot 25 oktober te Nismes (T. De Witte). Bij kweek binnenshuis

van rupsen die ik vond in de late zomer te Haaltert bekwam ik nog enkele ontpoppingen

in de herfst. Het merendeel ging echter in diapauze.

Vindplaatsen: Ant.(5): Dessel, Mol, Wondelgem; Bra.(41+17 rupsen): Aarschot, Anderlecht, Averbode,

Boutersem, Diest, Halle, Merchtem, Neerijse, Ottignies, St.-Jans-Molenbeek, Terkameren, Vorst; Hen.(14):

Harchies, Hensies, Pommeroeul, Rozenaken; Lim.(23): Bokrijk, Kessenich, Maasmechelen, Ophoven, Veldwezelt;

Luik(13): Haccourt, Stembert, Waremme; Lux. (9+11 rupsen): Forges, Habay, Marbehan, Ste.-Marie-sur-Semois,

Tellin; Nam.(21+ll rupsen): Clermont, Frasnes-lez-Couvin, Han-sur-Lesse, Marche-en-Famenne, Mariembourg,
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Nismes, Petit-Doische, Ransart, Roly, Romedenne; O.Vl.(16+16 rupsen): Bellem, Borsbeke, Daknam, Drongen,
Gent, Grembergen, Haaltert, Maldegem, Merendree, Moorsel, Nevele, Ursel; W.VI.(2): Wingene, Zwevegem;
Fra.(21): Camon, Hable d’Ault, Pont Ste.-Maxence-sur-Oise, Thilay.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Van het groot geaderd witje werden mooie aantallen gemeld, voornamelijk in de

biotopen waar deze vlinder normaal voorkomt. Dit duidt erop dat onze Waalse collega’s

meer en meer oog krijgen voor deze soort en de waarnemingen doorsturen. Zoals

gewoonlijk kwamen de vlinders voornamelijk in juni voor. Het begon te Damvillers op
31 mei, S. Wullaert zag er 7 vlinders. Op 4 juni zag ik al een tiental mannetjes te Han-sur-

Lesse, er kwamen reeds enkele wijfjes voor. De meeste vlinders zag men echter rond 20

juni. Toen telde ik te Martelange meer dan 100 vlinders. De laatste vlinders werden door

J. L. Renneson te Ste.-Marie-sur-Semois opgemerkt op 28 juni. Helemaal merkwaardig is

dus de melding van G. Pierloot die op 19 juli te Ophoven twee vlinders op zijn

vlinderstruik waarnam. Deze vallen geheel buiten de normale vliegperiode en zijn in elk

geval geen gewone verschijning in de provincie Limburg.

Vindplaatsen: Lim.(2): Ophoven; Lux.(128): Chantemelle, Martelange, Rossignol, Ste.-Marie-sur-Semois;

Nam.(14): Han-sur-Lesse, Hastières; Fra.(95): Bois d’Ecurey, Cöte St.-Germaine, Damvillers, Murvaux, Omes,

Reville-aux-Bois, Spincourt.

Polyommatus coridon (Poda, 1761)

Dit blauwtje bleef in 1998 op zijn biotopen. Er keken slechts twee waarnemers naar

uit. A. Leveque meldde de eerste blauwtjes op 25 juli te Pont Ste.-Maxence-sur-Oise. Op
23 augustus nam ik op de kalkhellingen te Han-sur-Lesse en te Resteigne in totaal 20

mannetjes en 7 vrouwtjes waar.

Vindplaatsen : Nam.(27): Han-sur-Lesse, Resteigne; Fra(2): Pont Ste.-Maxence-sur-Oise.

Argynnispaphia (Linnaeus, 1758)

Van de keizersmantel hebben we flink wat gegevens gekregen en deze kwamen nu

tevens uit Wallonië waar de vlinder inheems is op vele bosrijke plaatsen. Het is een

typische zomersoort, die in 1998 na de eerste decade van juli begon te vliegen: op 1
1
juli

te Couvin en 12 juli reeds volop aanwezig te Chimay (M. Gillard). Er werden weerom
vlinders in het noorden van het land gezien; deze bevestigen de populaties aldaar. Op 23

juli zag C. Bruggeman de keizersmantel te Eeklo. In Limburg was de vlinder te zien op

26 juli te Ophoven en te Maaseik (G. Pierloot). Op 3 augustus zag Kjell Jansens een

keizersmantel te Evergem-Belzele. Het hoogtepunt van de vliegtijd lag rond 16 augustus;

toen werden enkel nog vlinders uit het zuiden van het land gemeld. De laatste twee

werden te Blaimont gezien op 1 september, een eerder late datum. De soort is in het

verleden nog tot 7 september opgemerkt.

Vindplaatsen: Hen.(5): Chimay; Lim.(3): Maaseik, Ophoven; Luik(ll): Pepinster, Spa; Lux. (27): Buzenol,

Marbehan, Virton; Nam.(40): Blaimont, Couvin, Heure, Nettinne, Presgaux, Resteigne; O.Vl.(3): Eeklo, Evergem-

Belzele, Watervliet; Fra.(18): Les Hautes Rivières, Pont Ste.-Maxence-sur-Oise, St.-Jean-au-Bois, Thilay .
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Figuur . Vindplaatsen van A. paphia in België in 1998.

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Ditmaal geen goed nieuws meer van het kust-front. Er werden veel minder vlinders

opgemerkt. De meest merkwaardige waarneming kwam uit Oost-Vlaanderen waar R. de

Lust te Assenede op 10, 11 en 12 mei de kleine parelmoervlinder aantrof. Het verdient

aanbeveling er ook volgend seizoen naar uit te kijken. De vlinder is nog maar zelden in

deze provincie opgemerkt. S. Wullaert zag een vlinder te Wellin op 16 mei. Als enige

meldingen aan de kust noteerden we: 24 juli te De Panne (H. Kinders), 9 augustus te

Nieuwpoort (A. De Turck) en S. Spruytte zag 4 vlinders de volgende dag te

Oostduinkerke. Op 6 augustus zag ik lathonia te Han-sur-Lesse, een kalkhelling waar de

vlinder al eens voorkomt. De laatste vlinder voor 1999 werd door R. Litt op 29 augustus

te Theux opgetekend. Van de mooie populatie die vorig jaar in Zeeuws-Vlaanderen werd

gevonden, werd niets meer teruggezien.

Vindplaatsen: Luik(l): Theux; Lux.(2): Wellin; Nam.(l): Han-sur-Lesse; O.Vl.(3): Assenede; W.V1.(7): De
Panne, Nieuwpoort, Oostduinkerke; Fra.(l): Pont Ste.-Maxence-sur-Oise.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

M. Gillard zag de eerste overwinteraar reeds op 2 februari te Presgaux. De populatie

in het grensgebied tussen Oost- en West-Vlaanderen blijft goed stand houden; J.

Brusselie nam een vlinder waar op 5 mei te Ursel. Rond midden mei zag S. Wullaert de

soort herhaaldelijk in de regio waar zij permanente populaties heeft: Linchamps, Thilay,

Les Hautes Rivières, alle net over de grens met Frankrijk. De laatste overwinteraars

werden er nog op 1 juni gezien. Amper een maand later was te Maldegem de eerste

vlinder van de nieuwe generatie reeds present (D. van De Keere). Hij zag er een tweede

vlinder op 22 juli. Dit betekende dat de rouwmantel terug succesvol een generatie kon

voortbrengen en dus reeds drie opeenvolgende jaren stand hield sinds de migratie van

1995. De laatste vlinder werd op 19 september op smeer gelokt te Thilay.

Vindplaatsen: Nam.(3): Petigny, Presgaux, Vierves; O.Vl.(3): Maldegem, Ursel; Fra.(9): Les Hautes Rivières,

Linchamps, Monthermee, Thilay.
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Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

1998 was geen best jaar voor de grote vos, hoewel het voorjaar anders beloofde. Toch
kwamen weer enkele vlinders in Vlaanderen voor. Reeds op 10 februari werd een

overwinteraar door F. Leeb te Spa opgemerkt. De tweede werd op 21 april te

Lovendegem opgetekend. In mei waren er twee waarnemingen: op de 8
ste

te Gent (B.

Notebaert) en op de 10
de

te Wingene (L. Yde). J. P. Herzet meldde nog een vlinder op 12

november te Spa.

Vindplaatsen: Luik(2): Spa; O.Vl.(2): Gent, Lovendegem; W.VI.(l): Wingene; Fra.(l): Thilay.

Stegania trimaculata (De Villers, 1789)

De eerste vlinder werd door W. Troukens op 12 mei te Anderlecht gezien. Aan de

reeds gekende lokaliteiten werd in 1998 door O. Van De Kerkhoven een nieuwe

vindplaats toegevoegd: op 13 mei werd een vlindertje op licht gevangen in de Plantentuin

te Meise. Geheel onverwacht is deze vangst niet; de vindplaats ligt tegen onze hoofdstad.

Op 14 mei volgde alweer een vlinder te Dilbeek en op 19 mei te Vorst (R. Guinez). De
tweede generatie werd ingezet op 24 juli te Vorst; R. Guinez zag er 3 vlindertjes. W.
Troukens zag het laatste exemplaar op 1 1 augustus te Dilbeek.

Vindplaatsen Bra.(10): Anderlecht, Dilbeek, Meise, Vorst.

Siona lineata (Scopoli, 1763)

De start van het seizoen begon te Ham-sur-Sambre waar N. Lorge op 24 en 30 mei

resp. één en drie vlinders op licht ving. De vlinder vloog ook buiten zijn biotopen, met

name kalkhellingen. Op 30 mei zag ik te Zutendaal twee mannetjes op licht. Ik had de

vlinder er voorheen nog niet aangetroffen. Ook G. Thoné meldde twee vlinders buiten

hun biotoop op 1 juni te Maasmechelen. Opvallend is dat meer dan 3/4 van de

waarnemingen gebeurden op 30 mei en 1 juni! Op 1 juni zag S. Wullaert te Wellin de

vlinder in aantal. Op dezelfde dag trof ik 2 wijijes aan te Lanaye, deze legden eitjes en

maakten een kweek mogelijk. Beide laatste vindplaatsen betroffen typische biotopen voor

deze zwervende spanner. Kenmerkend is de eerder korte vliegperiode van minder dan één

maand; de laatste vlinders werden op 20 juni gezien in de Franse Ardennen te Murvaux
en Bois de Spincourt (H. Nagel). De mannetjes worden meestal op licht aangetroffen,

terwijl de vrouwtjes eerder overdag vliegen.

Vindplaatsen: Lim.(6): Maasmechelen, Zutendaal; Luik(4): Amay, Lanaye, Stembert; Lux.(15): Wellin; Nam.(6):

Ham-sur-Sambre, Petigny; Fra.(26): Bois d’Ecurey, Damvillers, Murvaux, Spincourt.

Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763)

Het waren weer de klassieke lage aantallen. M. Van Opstaele tekende het eerste

exemplaar op te Ursel op 30 april. Een niet zo gewone vindplaats was Maasmechelen,

waar G. Thoné op 7 mei een vlinder op een HPL-lamp ving. Waarnemingen van de eerste

generatie eindigden reeds de volgende dag te Wachtebeke (H. Kinders). Er werden

slechts 3 vlinders van de tweede generatie waargenomen: te Gentbrugge op 26 juli en te

Oostmalle ving L. Dufraing twee vlinders op 10 augustus.

Vindplaatsen: Ant.(2): Oostmalle; Lim.(l): Maasmechelen; O.Vl.(3): Gentbrugge, Ursel, Wachtebeke.

Cryphia algae (Fabricius, 1775)

Een vergelijkbaar aantal vlinders met 1997 werd gerapporteerd. Zeer uitzonderlijk

waren beide vroege exemplaren te Petigny door J. Nicolas gemeld op 5 en 8 juni. Dit is

de vroegste datum tot nu toe ooit vermeld. Op 20 juni zag ik zelf een eerste vlinder te

Haaltert. De top van de vliegtijd lag op 12 augustus. Daarna werden maar twee data meer

opgegeven: te Ham-sur-Sambre ving N. Lorge 3 vlinders op 18 augustus en de laatste

werd te Hamme door H. Kinders gelokt op licht op 20 augustus.
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Vindplaatsen: Ant.(l): Antwerpen; Bra.(4): Anderlecht, Meise; Nam.(6): Ham-sur-Sambre, Petigny; O.Vl.(ll):

Haaltert, Hamme, Wachtebeke.

Catocala sponsa (Linnaeus, 1758)

Dit jaar waren er geen Belgische waarnemingen. A. Leveque zag een vlinder te Pont

Ste.-Maxence-sur-Oise op 15 augustus. Deze typische smeerbezoeker werd door S.

Wullaert op 7 september op deze manier gevangen te Les Hautes Rivières.

Vindplaats: Fra.(2): Pont Ste.-Maxence-sur-Oise, Les Hautes Rivières.

Catocalafraxini (Linnaeus, 1758)

Deze Catocala werd dit jaar ook als zwerver aangetroffen, hoewel de vindplaatsen

dicht bij bekende biotopen liggen. Gedurende sommige jaren krijgen we enkel meldingen

uit de grensstreek in Frankrijk. Slechts bij uitzondering komen langs de Belgische kant

vlinders voor. Op 7 september ving S. Wullaert een vlinder op smeer te Les Hautes

Rivières en op dezelfde plaats een tweede op licht op 19 september. Rond deze datum lag

de top in de vliegtijd want J. M. Van Den Berghe zag te Mariembourg die nacht twee

vlinders. Het tweede Belgisch exemplaar werd te Marbehan gezien op 1 5 oktober door J.

L. Renneson. Meteen de afsluiting van het jaar.

Vindplaats: Lux.(l): Marbehan; Nam.(3): Mariembourg; Fra.(3): Les Hautes Rivières.

Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775)

T. luctuosa werd enkel aan de andere kant van de Franse grens opgemerkt. Het is

opmerkelijk dat de vlinder langs de Belgische kant niet meer gemeld wordt; hij komt
regelmatig voor op amper 10-15 km van de grens. In sommige jaren gaat de vlinder ook

zwerven en zijn er waarnemingen uit meer noordelijke streken zoals Engeland. De soort

is zeer gewoon in het Middellandse-Zeegebied. Het eerste uiltje werd op 18 juni op de

Cöte St.-Germain opgetekend door H. Nagel, die ook de volgende dag in het Bois

d’Ecurey een vlinder zag. Ik kon op 20 juni 5 vlinders te Murvaux met een HPL-lamp
aanlokken.

Vindplaatsen: Fra.(7): Bois d’Ecurey, Cöte St.-Germain, Murvaux.

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)

Over confusa vallen geen grote dingen te schrijven. De soort wordt niet meer zo

talrijk opgemerkt als enkele jaren geleden. Zeker de voorj aarsgeneratie valt tegenwoordig

elk jaar mager uit, zo ook in 1998 met de start op 10 mei te Amay. Toen zag J. M. Van
Den Berghe twee vlinders aan zijn HPL-lamp. Nochtans was de vlinder wel aanwezig

want tussen 14 en 16 mei trof G. Thoné te Maasmechelen dagelijks vlinders aan in de

lichtval. De tweede generatie startte vanaf 9 juli te Presgaux (M. Gillard). Er waren de

gehele zomer lage aantallen en het feit dat deze dikwijls op kwikdamplampen gevangen

werden, laat vermoeden dat er weinig is uitgekeken naar deze uil. Hij kan immers talrijker

aangetroffen worden op allerlei bloeiende planten: met name de vlinderstruik en Verbena

bonariensis zijn nectarplanten bij uitstek. Mensen als B. Misonne, H. Kinders en W.
Vandemaele hebben een traditie om bij valavond deze bloemen te inspecteren en zagen

dan menige vlinder foerageren tussen de gamma-uiltjes. Er was nog een opleving te zien

midden september, met als beste dag 1 1 september. Traditioneel is september voor M.

confusa de beste maand. W. Troukens trof het laatste exemplaar aan in zijn lichtval te

Dilbeek op 2 oktober.

Vindplaatsen. Ant.(8): Poppel, Zondereigen; Bra.(l): Dilbeek; Lim.(7): Diepenbeek, Maaseik, Maasmechelen,

Ophoven; Luik(9): Amay, Ampsin, Stembert; Nam.(4): Ham-sur-Sambre, Jambes, Presgaux; O.VI.(16): Daknam,
Gentbrugge, Haaltert, Hamme, Hamme-St.-Anna, Ursel; W.V1.(5): Deerlijk, Wingene; Fra.(l): Thilay.
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Figuur 10-1 1 : Histogram per pentade van: Macdunnoughia confusa en Hoplodrina ambigua.

Autographa bractea ([Denis & SchiffermüIIer], 1775)

De soort werd enkel op zijn biotoop aangetroffen in de veenstreek: op 25 juli te Spa

en op 27 juli te Hockay (R. Galoppin). Deze uil wordt bij voorkeur overdag gezocht

terwijl hij foerageert op allerlei bloemen.

Vindplaats: Luik(2): Hockay, Spa.

Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Slechts enkele waarnemers leverden de gegevens voor deze normaal algemene soort.

Er is sprake van twee generaties waarvan de eerste vloog vanaf 9 mei te Aiglemont (A.

Sauvage). Dit is de vroegste datum ons tot op heden bekend voor deze soort. Het begin

van de voortijdige hittegolf tussen 11 en 13 mei is hier vermoedelijk de oorzaak van. De
generatie vloog nog tot 18 juni te Sivry-sur-Meuse (H. Nagel). Het hoogtepunt lag

duidelijk in de tweede pentade van mei. Het begin van de tweede generatie werd door G.

Glabeke te St.-Denijs waargenomen op 10 juli. De vlinder vloog nog tot 25 september te

Wenduine (A. De Turck). De top van deze generatie werd rond midden augustus bereikt

(figuur 1 1).

Vindplaatsen: Ant.(l): Zwijndrecht; Bra.(8): St.-Jans-Molenbeek; Hen.(l): Laplaigne; Lim.(2): Opgrimbie;

Luik(l): Visé; O.VI.(15): Gentbrugge, Haaltert, Hamme, Lokeren, Wachtebeke; W.V1.(20): St.-Denijs, Wenduine,

Wingene; Fra.(5): Aiglemont, Sivry-sur-Meuse.

Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermüller], 1775)

De vliegtijd begon op 19 mei toen A. De Turck een uiltje aantrof te St.-Jans-

Molenbeek. Dit is een nieuwe vroegste datum in het jaar. Een tweede exemplaar werd op

25 mei op dezelfde plaats gevonden. De eerste generatie was dus uitzonderlijk vroeg

aanwezig, wellicht te danken aan een uitzonderlijk vroegtijdige hittegolf tussen 11 en 13

mei. De tweede generatie startte op 26 juli. E. Meuris meldde de vlinder, nieuw voor de

provincie Oost-Vlaanderen, op 26 juli te Gentbruggge. Daarmee wordt de uitbreiding

naar het noorden nu ook in ons land gedocumenteerd, zoals in Duitsland eerder reeds

werd vastgesteld. Een verspreidingskaart met het chronologisch verloop daarvan werd

gegeven door Rennwald (1995). De laatste vlinder werd op 20 augustus gevonden door

A. De Turck. Een oproep hierbij om speciaal bestanden van Hypericum perforatum langs

spoorwegen te inventariseren.

Vindplaats: Bra.(3): St.-Jans-Molenbeek; O.Vl.(l): Gentbrugge.

Phegea 27 (2) (1.VI. 1999): 54



Mythimna albipuncta ([Denis & SchiffermiHIer), 1775)

De meldingen van de eerste generatie kon ik inzetten tijdens een inventarisatie te

Remouchamps op 16 mei. Er werden drie vlinders opgetekend. Drie dagen later trof ik

een vlinder aan in mijn lichtval te Haaltert. Dhr. Noens meldde een vlinder op 23 mei te

Hulst. De top van de eerste generatie viel in de tweede decade van juni. De tweede

generatie zette in op 27 juli te Ham-sur-Sambre (N. Lorge). De top van deze generatie lag

midden augustus en de generatie eindigde met de waarneming van R. Guinez te Vorst op

25 september.

Vindplaatsen: Ant.(3): Antwerpen, Oostmalle, Zwijndrecht; Bra.(9): Dilbeek, St.-Jans-Molenbeek, Vorst; Lim.(3):

Bokrijk, Opgrimbie; Luik(9): Remouchamps, Stembert, Visé; Nam.(38): Ham-sur-Sambre; O.Vl.(7): Haaltert,

Hamme; W.VI.(2): St.-Denijs; Z.VI.(l): Hulst; Fra.(10): Les Ageux, Les Hautes Rivières, Sivry-sur-Meuse,

Thilay.

Mythimna l-album (Linnaeus, 1758)

Net als verleden jaar slechts één enkele vlinder: op 20 augustus trof J. M. Van Den
Berghe een dood exemplaar aan te Luik.

Mythimna sicula (Treitschke, 1835)

We kunnen slechts drie exemplaren vermelden, waargenomen op een kalkhelling te

Remouchamps op 16 mei (E. Stassart en B. Vanholder).

Dankwoord
Aan M. Gillard voor zijn coördinatiewerk t.a.v. de Franstalige medewerkers. Aan alle

medewerkers van het BTO voor het nauwkeurig noteren en doorsturen van hun gegevens,

vooral aan de nachtvlinderspecialisten die zich nog de moeite getroosten om hun

waarnemingen ook door te geven, aan het voltallige sectiebestuur van het BTO voor hun

inbreng en discussie, aan de Uyttenboogaert-Eliasenstichting voor het verstrekken van

subsidies, aan B. Misonne voor het klimatologisch overzicht van 1998. Een dankwoord
aan W. De Prins en T. Garrevoet voor het nalezen van het manuscript. Tot slot een

oproep aan alle vlinderliefhebbers om zich aan te melden als medewerker. U ontvangt dan

de benodigde formulieren en de laatste nieuwsbrief. Mag ik er op wijzen dat het aantal

waarnemers die nachtvlinders noteren en ook doorsturen echt niet meer lager mag, dus in

1999 een kleine moeite?
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Boekbespreking

Tshikolovets, V. V.: The butterflies of Turkmenistan.

21 x 30 cm, 237 p., 24 kleurenplaten, 1 zwartwitplaten, uitgegeven door de auteur, 1998, gebonden in gekleurde

stofomslag, 2600,- BEF, te verkrijgen bij Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Diksmuidelaan 176, B-2600
Antwerpen (ISBN 966-02-0511-2).

Dit is de eerste geïllustreerde lijst van de dagvlinders van Turkmenistan, een gebied waarover reeds heel wat
werd gepubliceerd, maar meestal in het Russisch. Dit boek maakt de vlinderfauna van dat land nu een beetje meer
toegankelijk. Het bevat informatie over de verspreiding, de vliegtijd van de imago's en de taxonomie van meer dan

250 taxa in de soortengroep. Om tot dit resultaat te komen, heeft de auteur een grondige literatuurstudie gemaakt en

hij is zelf driemaal op expeditie geweest naar Turkmenistan.

In het totaal worden 173 soorten vermeld voor Turkmenistan, sommige daarvan op basis van een zeer

twijfelachtige literatuurvermelding. Misschien ware het beter geweest deze soorten achteraan in een lijstje

"Twijfelachtig vermelde soorten" te zetten, net zoals het lijstje "Foutief vermelde soorten" dat die soorten bevat die

duidelijk niet in Turkmenistan voorkomen, of waarvan dat voorkomen wel erg onzeker is. Het gaat o.a. om Spialia

geron, Muschampia poggei, Pyrgus carthami, Pelopidas thrax, Leptidea sinapis, Pieris bowdeni, Satyrium

hyrcanica, Satyrium lunulatum, Callophrys suaveola, Tomares callimachus, Plebeius ferganus, Polyommatus

caerulea, Polyommatus elbursicus, Coenonympha leander, Lasiommata maera, Hyponephele naricina,

Hyponephele wagneri, Chazara persephone, Chazara staudingeri en Satyrus amasinus.

De tekst is duidelijk niet bedoeld om vlot te lezen. Hij bevat in telegramstijl de volledige vermelding van de

soortnaam, de algemene verspreiding van de soort, de referentie van de oerbeschrijving, gegevens over type-

exemplaren en de plaatsing daarvan, een lijstje met literatuurverwijzingen naar de soort, in vele gevallen nieuwe

gegevens voor Turkmenistan (meestal afkomstig van de eigen expedities van de auteur en van de collecties uit

enkele musea), de verspreiding in Turkmenistan, de vliegtijd, de habitat en soms enkele bemerkingen.

Het valt onmiddellijk op dat hierin alle gegevens over de biologie van de soorten ontbreekt. Alleen bij

Hypermnestra helios wordt wel iets over de voedselplant van de rups gezegd. Ook valt de beschrijving van de

habitat nogal tegen, als die al niet geheel ontbreekt. De auteur beperkt zich in de meeste gevallen tot uitspraken als:

"Different places", "Rocky and clayey places", enz.

De referenties naar de oerbeschrijvingen en de literatuurgegevens over de verspreiding zijn zeer gedetailleerd.

Nochtans ontbreken ook hier af en toe enkele gegevens. Zo wordt bij Anaphaeis aurota de naam mesentina niet bij

de synoniemen vermeld, hoewel die naam 12 keer wordt vermeld bij de literatuurgegevens (p. 69). Bij Chazara

enervata wordt anthe niet vermeld (p. 137), en bij Chazara sieveri ontbreekt sartha (p. 139). De bibliografie

achteraan in het boek bevat niet minder dan 294 publicaties.

De verspreiding in Turkmenistan wordt visueel voorgesteld op verspreidingskaartjes. Op 24 kleurenplaten

worden niet minder dan 1053 afbeeldingen gegeven van geprepareerde vlinders, van de meeste soorten zowel

boven- als onderkant. De platen zijn op lichtgrijs-blauwe achtergrond afgedrukt en over het algemeen van goede

kwaliteit. Enkele platen hadden wel wat scherper gemogen. Onscherpte wordt veroorzaakt door de druktechniek op

b.v. platen 12, 20 en 22, meestal an vooral aan de onderzijde van de plaat. De zwartwitplaten bevatten tekeningen

van mannelijke genitalia van een hele reeks soorten. Het is onduidelijk welk criterium gevolgd is bij de keuze van

soorten en er wordt ook niets over genitalia vermeld in de tekst.

Jammer genoeg bevat de tekst een heleboel typografische fouten die met de spellingcheckers van de moderne

tekstverwerkers toch wel vermeden hadden kunnen worden. De regelafstand is niet overal gelijk, en groter als er

speciale tekens in de lijn voorkomen. De regels van de "Range" staan te dicht op elkaar want de letters raken elkaar.

Ik heb de indruk dat het boek iets te haastig is uitgegeven. Er had wat meer zorg mogen besteed worden aan al deze

details. Zo staat op p. 19 als referentie "Staudinger, 1901: XXX", duidelijk een nog niet nagekeken

literatuurreferentie. Op p. 21 staat herhaaldelijk "Type species by selection by original designation...", terwijl het of

het één of het ander had moeten zijn.

Het boek is gedrukt op glanzend wit papier en verzorgd ingebonden, maar of de kaft het bij veelvuldig gebruik

lang zal uithouden, is nog maar de vraag.

Alles bij elkaar genomen is dit een zeer bruikbaar boek over de vlinderfauna van een Centraal-Aziatische

republiek waarvan anders moeilijk een overzicht te verkrijgen is. Entomologen die geïnteresseerd zijn in die fauna,

krijgen met dit boek voor het eerst enkele soorten in kleur afgebeeld. Wie echter een uitgebreide monografie

verwacht, blijft op zijn honger zitten.

W. De Prins

Phegea 27 (2) (1.VI. 1999): 58



Bemerkungen zur Biologie von Arctia festiva arafati

(Lepidoptera: Arctiidae)

Wolfgang ten Hagen

Samenvatting. Waarnemingen betreffende de biologie van Arctia festiva arafati (Lepidoptera: Arctiidae)

Waarnemingen betreffende de biologie van Arctia festiva arafati (de Freina, 1997) in zijn natuurlijk habitat in

Syrisch Antilibanon worden medegedeeld. Het was mogelijk om de soort probleemloos ab ovo te kweken. De
normale diapausen van de rups in zowel de zomer als de winter konden tot één enkele worden gecombineerd.

Adulten kwamen nog uit in september van hetzelfde jaar. De eerste stadia worden in kleur afgebeeld.

Résumé. Observations concemant la biologie de Arctia festiva arafati (Lepidoptera: Arctiidae)

Des observations concemant la biologie de Arctia festiva arafati (de Freina, 1997) dans un habitat naturel,

situé dans 1‘Antiliban syrien, sont présentées. L'espèce a pu être élevée ab ovo sans problèmes. Les diapauses

naturelles estivales et hivemales de la chenille ont pu être combinées en une seule période de repos. Les

adultes ont pu éclore en septembre de la même année. Les premiers états sont fïgurés en couleurs.

Abstract. Observations on the biology ofArctia festiva arafati (Lepidoptera: Arctiidae)

Observations on the biology of Arctia festiva arafati (de Freina, 1997) in its natural habitat in Syrian

Antilebanon are presented. Without problems the species was reared ab ovo. The normal diapauses of the

larvae in summer and winter could be combined to a single one. Imagines hatched in September of the same

year. The preimaginal stages are figured in colour.

Zusammenfassung. Freilandbeobachtungen zur Biologie von Arctia festiva arafati (de Freina, 1997)

werden mitgeteilt. Bei einer relativ problemlosen ex ovo - Zucht wurden Sommer- und Winterdiapause der

Raupen zu einer einzigen FraBpause zusammengefaBt. Die Falter schlüpften bereits im September des gleichen

Jahres. Die Praimaginalstadien werden abgebildet.

Key words: Arctia festiva arafati - Biologie - Praimaginalstadien - ab ovo-Zucht - Syrien.

ten Hagen, W.: FrühlingstraBe 1, D-63853 Mondingen, Deutschland.

Einleitung

Vor kurzer Zeit wurde von de Freina (1997) aus Syrien von Arctia festiva (Hufnagel,

1766) die Subspezies arafati beschrieben. Der Autor konnte diesen Falter auf seinen

Exkursionen zur Untersuchung der syrischen Tagfalterfauna mehrfach beobachten (ten

Hagen 1995 und unveröff). Freilandbeobachtungen und die unerwartet einfache und

schnelle ab ovo-Zucht sollen hier beschrieben werden.

Freilandbeobachtungen
Wahrend einer Reise im April 1998 nach Syrien (zusammen mit Dr. W. Eckweiler,

Frankfurt und J. C. Weiss, Metz) wurde arafati bei folgenden Orten gefunden:

Bloudan, 1 600 m, 7. IV. 1998

Maalula, Thekla - Kloster, 1500 m, am Licht, 19. IV. 1998

S Maalula, At'Tavani, 1300-1400 m, 10.-18. IV. 1998

Qarah, 1300-1400 m, am Licht, 10. IV. 1998 (ca. 50 Ex.)

Saydnaya, 1500 m, am Licht, 17. IV. 1998.

Die $9 wurden tagsüber im Biotop gefunden. Bei At'Tavani saBen sie geme an der

senkrechten Abbruchkante eines kleinen, trockenen Wadis, wo die Tiere auch tagsüber

etwas Schatten finden konnten. An einern dieser Steine konnte auch die Eiablage in 1-2

schichtigen ungeordneten Spiegeln mit ca. 20-50 Eiem beobachtet werden. Mehrfach

wurden auch kleine Ansammlungen von toten $ $ und einzelnen SS gefunden, die vom
letzten Regen im Wadi zusammengeschwemmt worden waren. Bei Bloudan (1600 m)
konnte J. C. Weiss am 7. IV. gegen 10 Uhr ein frisch geschlüpftes $ finden, das zur

Aushartung der Flügel in der Vegetation hochgeklettert war. Die SS der Art sind

scheinbar nur wahrend einer kurzen Flugphase um Mittemacht aktiv. Bei Qarah wurden

ca. 50 Ex. abends an einer belebten Tankstelle gefunden, an deren Licht sie in der
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vergangenen Nacht angeflogen waren. Auch in der Sonne liegende Sitzplatze werden von
ihnen tagsüber nicht verlassen (vgl. auch ten Hagen, 1995). $$ sind flugunfahig. Sie

wurden weder im Freiland noch wahrend der Zucht bei Flugversuchen beobachtet.

Offensichtlich sind die Tiere sehr gut vor Pradatoren aller Art sogar bis nach dem Tod
geschützt. Wahrend man tote Falter anderer Arten im Freiland relativ selten findet,

werden tote Imagines von A. festiva arafati auch von Ameisen etc. nur zögerlich benagt.

Sie werden im wesentlichen durch physikalische Einflüsse (Trockenheit, Wasser, Wind
etc.) zerstört. Die Flugzeit, der im Antilibanon offensichtlich weit verbreiteten Art, liegt

im April.

Taxonomie und Variationsbreite

Anhand des vorliegenden umfangreichen Freilandmatenals kann die subspezifische

Abtrennung der Populationen des Antilibanon als ssp. arafati auf Grund der

Flügelfarbung der $$ bestatigt werden. Bei allen $5 ist die weiBe Zeichnung der

Vorderflügel- und die rote Farbung der Hinterflügeloberseite weit reduziert. Manche
Tiere sind auf den Vorderflügeln rein schwarz (Abb. 9). Die Flügelflache der $$ ist bei

erheblich schwereren Hinterleib ca. 30 % kleiner als die der SS- Bei letzteren ist die

Breite der weiBen Binden sehr variabel. Bei ca. 15 % der Falter ist jeweils eine Binde

unabhangig von der Breite nur unvollstandig angelegt. Ein akzessorischer, runder, weiBer

Fleck auf den Vorderflügeln, wie bei dem von de Freina (1997) abgebildeten Holotypus

wurde nur selten (unter 10 %) gefunden. Die Zeichnung der Hinterflügel ist weit weniger

variabel. Die SS passen ins Variationsspektrum der Nominatunterart (Abb. 8).

Zucht
Ca. 70 Eier, die im Freiland in der Nahe eines an einem Stein sitzenden $ in drei

Spiegeln gefunden werden konnten (Syrien, Maalula, At'Tavani, 1300-1400 m,

18. IV. 1998), wurden zur Zucht mit nach Deutschland genommen. Ein weiterer Eispiegel

wurde an Papier abgelegt (Abb. 1). Der gröBte Teil der Eier, bzw. Jungraupen wurde, da

die Zucht der Art als schwierig beschrieben ist (z. B. Lederer 1923; Friedrich 1975; vgl.

auch de Freina 1997) zur Risikostreuung an andere Entomologen abgegeben. Ca. 15 Eier

wurden für einen eigenen Zuchtversuch behalten. Die Zucht erfolgte in kleinen Dosen im

wesentlichen (Ausnahme: Diapausen: s. u.) bei Zimmertemperatur. Die Eier waren

zunachst gelblich, glanzend, kugelförmig, basal abgeflacht. Die Oberflache ist mit flachen

Dellen bedeckt. Durchmesser ca. 1,1 mm. Nach 6 Tagen verfarbten sich die Eier nach

grauschwarz. Mit VergröBerung kann man gut die schlupfbereite Larve mit relativ langen

Haaren in der dann sehr dünnen Eihülle erkennen. Am 25. IV. schlüpften die ca. 3,5 mm
langen Eiraupen. Wahrend des ersten Tages saBen die Raupen noch zusammen im

Eispiegel und nahmen auBer der Eihülle keine Nahrung auf. AnschlieBend wurden sie mit

Löwenzahn (Taraxacum officinale) und Spitzwegerich (.Plantago lanceolata) gefüttert.

Auch semisynthetisches Kunstfutter nach Mark (1993) wurde gut akzeptiert (Abb. 3).

Tafel 1. Arctia festiva arafati (de Freina, 1997) (e. o. Zucht)

1. Eispiegel (Ausschnitt), 26.IV. 1998

2. Larve L2, 3.V. 1998

3. Larven L3 auf semisynthetischem Kunstfutter, 6.V. 1998

4. Larven L4, ll.V.1998

5 Larve L5, Mitte VIII 1998

6. Larve L7, Ende VIII 1998

7. Larve L8, Ende VIII 1998

8. 3 , Mitte IX 1998

9. $, 7. IX. 1998
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Die ersten 4 Hautungen (Abb. 2-4) wurden im Abstand von ca. 5 Tagen beobachtet.

Die Raupen sitzen wahrend der Hautung auf einem gesponnenen Polster, sind aber gegen

Störung wenig empfmdlich. Die braunen, ca. 13-15 mm langen L5-Larven (Abb. 5)

nahmen zunachst wenig Nahrung auf und setzten sich nach 10 Tagen (ca. 25. V.) unter

einem lockeren Gespinst zwischen trockenen Pflanzenresten und Papier zur

Sommerdiapause fest. Die Tiere wurden mit wenig Kondenswasserbildung relativ feucht

in einer belüfteten Plastikdose auf dem Balkon im Schatten gelagert. Zwei Raupen
wurden nach der 5. Hautung vom braunen zum braunschwarzen Kleid nach 12 Tagen aus

dem Gespinst genommen. Diese-2 Raupen nahmen nur zögerlich Nahrung auf, hauteten

sich nach weiteren 2 Wochen (23.VI.) zur L7 und setzen sich emeut zur

„Winterdiapause“ fest. Beide starben nach kurzer Zeit.

Die Dose mit den restlichen, seit dem 25.V. in Sommerdiapause befindlichen L5-

Raupen wurden, da die Feuchtigkeit wahrend einer langeren Urlaubsreise nicht

kontrolliert werden konnte ab dem 10. VII. vom Balkon in den Kühlschrank gestellt. Bei

der nachsten Kontrolle nach 4 Wochen am 9.VIII. hatten sich alle Raupen im

Kühlschrank vom braunen (L5) zum braunschwarzen (L6) Kleid gehautet und zum Teil

die Gespinste verlassen. Nach Entnahme des ZuchtgefaBes vom Kühlschrank ins Warme
verlieBen auch die restlichen Raupen am Folgetag das Gespinst. Nach zwei weiteren

Hautungen am 1 1.-13. VIII. (Abb. 6) und 17.-1 9.VIII. begannen die L8-Raupen (Abb. 7)

ab dem 23. VIII. mit der Anfertigung eines lockeren Gespinstes zur Verpuppung (ab

25. VIII.).

Die Falter schlüpften am 5.IX. (<J), 7.IX. ($), 8.IX. ((?), 10.IX. (5), 12.IX.($),

15. IX. (2 ) und 20.IX.(c?) nach 11-14 Tagen Puppenruhe jeweils am frühen Morgen. Alle

3 $ 2 konnten im Flugkafïg im gut belüfteten Zimmer (ca. 15°C) oder auf dem Balkon

(ca. 8°C) zur Kopula gebracht werden. Diese dauerte von Mittemacht bis zum Nachmittag

des Folgetages. Die am 7. und 12. IX. geschlüpften 22 begannen direkt nach Lösen der

Kopula mit der Eiablage. Das 3.2, das bis zur Kopula 5 Tage auf den Schlupf des letzten

<? warten muBte, verstarb nach Lösen der Kopula.

Das an befreundete Entomologen (Kautt, Tübingen; Peuker, Frankfurt) abgegebene

Zuchtmaterial der 1. Generation befmdet sich zur Zeit (Winter 1998/99) überwiegend in

der normalen winterlichen FraBpause als L6- Raupe. Die Raupen der Nachzucht befmden

sich zur gleichen Zeit als L5/L6 in der 1. Diapause (Sommerdiapause) im Kühlen.

(Freyer, Frankfurt; Kautt, Tübingen; Mark, Königstein; Schurian, Kelkheim) oder

befmden sich bereits als L7/L8 in der Endphase der Larvalentwicklung (Willmann,

Frankfurt). Die Ausfallrate bei Zucht mit winterlicher FraBpause bei niedriger Temperatur

scheint bedeutend gröBer zu sein.

Auf eine Beschreibung der Praimaginalstadien wurde hier verzichtet. Es wird auf die

Abbildungen 2-7 verwiesen. Eine ausführliche Beschreibung der Praimaginalstadien der

Nominatunterart findet sich bei Hollas (1935). Auffallige Unterschiede der ssp. arafati zu

Beschreibungen der ssp.festiva wurden nicht festgestellt.

Diskussion

Entgegen vieler Literaturmeldungen (u. a. Alberti 1951; Friedrich 1975; Holik 1917;

Lederer 1923) erwies sich die Zucht von Arctia festiva arafati unter den geschilderten

Bedingungen als relativ problemlos. Fast 50 % der Eiraupen wurden bis zum Falter

gezüchtet und auch zur Kopula und Eiablage gebracht. Im Freiland scheinen die Raupen
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von festiva bis zum Frühsommer Nahrung aufzunehmen. Im L5-Stadium spinnen sich

die Tiere zur Sommerdiapause ein. Dieser Vorgang ist offensichtlich an dieses Stadium

genetisch fixiert und gilt scheinbar sowohl für die ssp.festiva (Hollas, 1935) als auch für

die ssp. arafati. Die Hautung zur L6 erfolgt wahrend der Diapause.

Die Lange dieser Diapause wird aber offensichtlich von den Umweltbedingungen

bestimmt. Hollas (1935) steilte im Zuchtversuch eine Dauer von Juni bis November fest.

Bei Riesch (1953), der die Zucht bei hohen Temperaturen durchführte (das ZuchtgefaB

wurde wahrend der gesamten ab ovo-Zucht in der Hosentasche und nachts im Bett

aufbewahrt!) dauerte die Diapause 6 Wochen. Die Lange der Diapause dürfte je nach

Lebensraum variieren. Sie ist im Lebensraum der ssp. arafati im syrischen Antilibanon

sicher deutlich langer als in Mitteleuropa. Das Ende der Sommerdiapause fallt in Syrien

vermutlich in die Zeit des mit den Herbstregen einsetzenden Pflanzenwachstums. Welche

Faktoren die Diapause beenden — Tageslange, Feuchtigkeit, zurückgehende Temperatur
— bleibt unklar.

In der Natur und im Zuchtversuch unter natumahen Bedingungen (u. a. Hollas 1935;

Zucht der Schwestertiere der vorliegenden Zucht bei Kautt, Tübingen und Peuker,

Frankfurt) folgt nach kurzer Nahrungsaufnahme im Herbst eine 2. Diapause. Holik

(1917/18) gibt an, daB die Raupen schon Mitte Marz (in Böhmen) die Verstecke

verlassen. Nach Alberti (1951) sind die Raupen Anfang April (in Mecklenburg) bereits

erwachsen.

Im vorliegenden Zuchtversuch - zunachst 6 Wochen Sommerruhe bei mittlerer

Temperatur und direkt anschlieBend 4 Wochen Lagerung im Kühlschrank - wurden

offensichtlich beide Diapausen zu einer einzigen zusammengefaBt. Riesch (1953) war es

gelungen durch konstant hohe Temperatur ebenfalls eine 2. Diapause zu vermeiden. Dies

deutet darauf hin, daB die Raupen in der Natur im Winter keine eigentliche Diapause

durchführen, sondem die Nahrungsaufnahme nur in Abhangigkeit von der Temperatur

stark reduzieren. In diesem Zusammenhang ist es interessant festzustellen, daB die

Raupenfarbung bei der letzten Hautung vor dem Winter auffallig von braun nach

schwarzbraun wechselt. Möglicherweise dient die dunkle Farbung der besseren

Warmeabsorption an sonnigen Wintertagen, wenn Nahrung aufgenommen wird.

Die ssp. arafati wurde von de Freina (1997) nach nur wenigen Tieren beschrieben.

Die Tatsache daB die in der beschriebenen Zucht erhaltenen Falter trotz unnatürlicher

Zuchtbedingungen gut in die Variationsbreite der Freilandfalter passen, bestatigt die

Berechtigung des subspezifischen Status der Populationen des Antilibanon.
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Microbisium suecicum : een nieuwe soort voor de
Belgische fauna (Arachnida: Pseudoscorpiones)

Hans Henderickx

Abstract. Microbisium suecicum : a new species for the Belgian fauna (Arachnida: Pseudoscorpiones)

Three adult specimens and a deutonymph of Microbisium suecicum Lohmander, 1945 were found at Flemalle-

Haute (Liège) in May 1998. The species is recorded here for the first time for the Belgian fauna.

Résumé. Microbisium suecicum : une espèce nouvelle pour la faune beige (Arachnida: Pseudoscorpiones)

Trois adultes et une deutonymphe de Microbisium suecicum Lohmander, 1945 furent trouvés a Flemalle-Haute

(Liège) en mai 1998. Cette espèce est mentionnée ici pour la première fois pour la faune beige.

Key words: Microbisium suecicum - Microbisium brevifemoratum - Pseudoscorpiones - fa u nis tics -

Belgium.

Henderickx, H.: Hemelrijkstraat 4, B-2400 Mol.

In mei 1998 werd een onderzoek gedaan naar de invertebratenfauna van de verlaten

k^lkgroeve “Aux Roches” te Flemalle-Haute (Luik, 50°35’38”N, 5°26’39”E). De locatie,

die momenteel als natuurreservaat beheerd wordt, blijkt een bijzondere combinatie van

fauna en flora te herbergen, zoals men ze nog slechts sporadisch aantreft op kalkrijke

relictbiotopen langs de Maas.

Figuur 1. Microbisium suecicum Lohmander, 1945, cephalothorax en pedipalpen (België, Liège, Flemalle-Haute,

2.V.1998).

Op stenen en rotswanden werd o.a. Apterona helicoidella (Vallot, 1827)

(Lepidoptera: Psychidae) aangetroffen. Van deze parthenogenetische soort was de

gekende verspreiding in de Benelux beperkt tot enkele plaatsen bij Visé (o.a. de Sint-

Pietersberg). Het verzamelen met een stofzuiger tussen de bijzondere kalkflora leverde

nog een aantal verrassende vondsten op, o.a. een tiental exemplaren van de

pseudoschorpioen Chthonius (Chthonius) ischnocheles (Hermann, 1804). Bij het
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beklimmen van de steile wanden van de groeven werden enkele smalle richeltjes op deze
manier onderzocht.

Figuur 2. Microbisium suecicum Lohmander, 1945, hand van de pedipalp, dorsaal-lateraal met trichobotriën (België,

Liège, Flemalle-Haute, 2.V.1998).

Figuur 3. Microbisium suecicum Lohmander, 1945, rechter cheliceren (België, Liège, 2.V.1998).
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Op een rotsuitsteeksel van de oosthelling (160 m), begroeid met een xerofiele

vegetatie van korstmossen en typische kalkminnende planten zoals Sedum album L. en

Helianthemum nummulatum (L.) Mill. werden op 2 mei drie kleine Neobisiidae

(Pseudoscorpiones) aangetroffen. Oppervlakkig leken de dieren op tritonnimfen van een

Neobisium-soort, maar de gedrongen bouw van de pedipalp (fig. 1 ) en de merkwaardige

proximale groepering van de drie trichobotriën op de beweegbare vinger (fig. 2) duidden

in een andere richting. De femurlengte van de pedipalp bedroeg nauwelijks 0.3 mm en op

de carapax tekende zich een kort, bot epistoom af.

In een uitgedroogd ven bij Oud-Tumhout werd eerder al een kleine Neobisiidae-soort

met gedrongen schaartjes en een korte femur gevonden. Bij deze soort, Microbisium

brevifemoratum (Ellingsen, 1903) ontbreken bij de volwassen exemplaren eveneens de

trichobotriën isb en sb (Henderickx 1996). M. brevifemoratum heeft echter een

uitgesproken voorkeur voor een zuur en vochtig milieu met Sphagnum sp.

Na vergelijkend onderzoek van bijkomende details (fig. 3, cheliceren), metingen en

overleg met dr. Mark Judson werd duidelijk dat de exemplaren uit Flemalle-Haute tot

Microbisium suecicum Lohmander, 1945 behoren. Deze soort werd nooit eerder in België

aangetroffen, toch heeft ze een buitengewoon uitgebreid maar versnipperd

verspreidingsgebied over Zweden (Lohmander 1945), Polen, Hongarije, Zwitserland,

Oostenrijk, Italië tot zelfs in Marokko (Harvey 1990).

In tegenstelling tot M. brevifemoratum
,
die vaak in grote aantallen op de vindplaats

aanwezig is, wordt M. suecicum vaak solitair waargenomen. Tijdens de talrijke bezoeken

aan “Aux Roches” werd de soort nog maar één maal teruggevonden, bij het zesde bezoek

(30.V.1998) werd een deutonimf aangetroffen op dezelfde rotsrichel.

Dankwoord
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naturelle, Paris) voor de hulp bij de determinatie, aan Gijs Verkerk, Peter Gerritse en Vik
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Boekbespreking

Maes, D. & Van Dyck, H.: Dagvlinders in Vlaanderen. Ecologie, verspreiding en behoud.

17 x 25 cm, 480 p., talrijke kleurenfoto's, kaartjes en grafieken, Handboeken Stichting Leefmilieu nr. 14, uitgegeven

door de Stichting Leefmilieu vzw/KBC i.s.m. het Instituut voor Natuurbehoud en de Vlaamse Vlinderwerkgroep

vzw., gebonden, 1999, 1250,- BEF, te bestellen bij Stichting Leefmilieu vzw/KBC, Kipdorp 11, 2000 Antwerpen,

e-mail: leefmilieu@village.uunet.be (ISBN 90-76429-02-2).

Gewoonlijk denkt men bij het woord "natuurbehoud" aan vogels of planten, en het feit dat ook aandacht wordt

besteed aan het behoud van insecten, komt vele mensen vreemd voor. Nochtans vormen vlinders daarin een

uitzondering. Zij zijn niet onmiddellijk "aaibaar" te noemen, maar ze mogen zich wel in de sympathie van het grote

publiek verheugen. Wie vlinders wil beschermen, moet echter weten waar ze voorkomen en hoe ze leven, wat hun

noden zijn in deze steeds meer vervuilde wereld. De auteurs hebben getracht om een antwoord te vinden op deze

vragen naar de ecologie en de verspreiding van de vlinders in Vlaanderen en vanuit deze gegevens enkele

voorstellen te doen voor hun behoud.

Het boek valt in drie grote delen uiteen: de vlinderecologie, de verspreiding van de dagvlinders in Vlaanderen

en het behoud van de dagvlinders. In het eerste deel wordt de invloed van de omgeving op de aanwezigheid van

dagvlinders besproken, alsook hun relaties met verschillende vegetatie- en landschapstypen. Er wordt uitgelegd

waarom vlinders goede bio-indicatoren zijn en ze kunnen gebruikt worden als symboolsoorten. Aan

vlinderpopulaties wordt uitgebreid aandacht besteed. Zo komen achtereenvolgens aan bod: de verscheidenheid in

verspreidingspatronen binnen het areaal van de soort, hun mobiliteit en populatiestructuur, de dynamiek van een

vlinderpopulatie, een populatie op schaal van het Vlaamse landschap. Dit deel is geïllustreerd met enkele

kleurenfoto's van biotooptypen, grafieken en tabellen.

Het grootste deel van het boek wordt ingenomen door de bespreking van de verspreiding van de dagvlinders in

Vlaanderen. In het totaal werden 88 soorten in Vlaanderen waargenomen. Daarvan zijn er 64 als standvlinder op te

vatten, 4 als regelmatige trekvlinder, 19 als dwaalgast en 1 als adventief. Daarnaast zijn er nog 17 soorten ooit uit

Vlaanderen gemeld, maar zij horen hier helemaal niet thuis. Ofwel gaat het om verkeerde determinaties, om
onverklaarbare waarnemingen die niet meer gecontroleerd kunnen worden, enz.

In dit deel worden enkel de standvlinders en regelmatige trekvlinders uitgebreid besproken, in het totaal 68

soorten. Dit gebeurt op erg gedetailleerde wijze. Eerst wordt de Nederlandse naam van de soort gegeven, maar ook

de volledige wetenschappelijke naam, en desgevallend enkele synoniemen. De tekst is, evenals het boek, opgedeeld

in drie delen: ecologie, verspreiding en behoud. In het stuk over de ecologie vindt de lezen gegevens over het

biotooptype waarin de soort het meest wordt aangetroffen, de vliegtijd, de voedselplanten van de rups, de eiafleg,

het gedrag van de rupsen, de verpopping enz. Bij "verspreiding" wordt het areaal van de soort kort gekarakteriseerd,

en de verspreiding in Vlaanderen in detail. Daarbij wordt aangegeven hoe het met de soort gesteld is. Jammer

genoeg is dit bij vele soorten een negatief gegeven. Ook wordt aangegeven hoe het met de soort in de ons

omringende streken gesteld is. In het onderdeel "behoud" wordt aangegeven of de soort beschermd is, wat de

eventuele oorzaken van de achteruitgang zijn en welke maatregelen kunnen genomen worden om de soort alsnog te

beschermen en eventueel terug te halen. Tevens wordt naar verdere literatuur verwezen.

Dit deel is geïllustreerd met een prachtige kleurenfoto van het imago in de natuur, enkele verpreidingskaartjes

(de toestand vóór en na 1991) en een grafiekje met de relatieve verspreiding waarop men snel de voor- of

achteruitgang van een soort kan aflezen.

De dwaalgasten en adventieve soorten worden in het kort besproken. Daarachter volgt een overzicht van de

actuele toestand van de dagvlinders in Vlaanderen, de oorzaken van de algemene achteruitgang van deze

insectengroep, en de toestand buiten Vlaanderen. Dit deel bevat vooral grafieken en kaartjes met verschillende

verspreidingspatronen.

Het derde deel van het boek gaat dieper in op het behoud van de dagvlinders in Vlaanderen. De auteurs geven

voorstellen tot het creëren van geschikte vlinderbiotopen die bovendien niet geïsoleerd staan van mekaar. Zij tonen

aan dat zelfs met enkele kleine wijzigingen in bouw- en landbouwtechnieken, reeds belangrijke resultaten kunnen

geboekt worden (b.v. het gebruiken van tractoren met brede banden, het niet bewerken van een randstrook aan

akkers zodat daar nectarplanten kunnen groeien, enz.).

Het boek eindigt met een uitgebreide literatuurlijst, en lijsten van de medewerkers aan het Vlinderproject,

wetenschappelijke en Engelse namen van de dagvlindersoorten, een verklarende woordenlijst een alfabetisch

register.

Het boek is bijzonder keurig uitgegeven en rijkelijk geïllustreerd. Het mag absoluut niet ontbreken in de

bibliotheek van iedereen die zich met vlinders bezighoudt, onderzoekers en professionele of vrijwillige

natuurbeschermers. Daarnaast is het geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in deze boeiende groep

ongewervelden. Een aanrader dus!

W. De Prins
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Contribution to the knowledge of the Syrphidae from
Greece (Diptera: Syrphidae)

Guy Van de Weyer & Jos Dils

Samenvatting. Bijdrage tot de kennis van de Syrphidae van Griekenland (Diptera: Syrphidae)

Een bijdrage wordt geleverd tot de kennis van de Griekse fauna. Van 1992 tot 1998 werden Syrphidae

verzameld en de gegevens van deze reizen worden gebundeld in dit artikel. 144 soorten worden vermeld,

waarvan 63 voor de eerste maal.

Résumé. Contribution a la connaissance des Syrphidae de la Grèce (Diptera: Syrphidae)

Une contribution est apportée a la connaissance de la faune grecque. Entre 1992 et 1998 de nombreuses

Syrphidae ont été recoltées et les résultats de ces expéditions sont réunis dans 1'article présent. 144 espèces

sont mentionnées, dont 63 pour la première fois.

Key words: Diptera - Syrphidae - Greece - faunistics.

Van de Weyer, G.: Pieter Breughellaan 26, B-2840-Reet.

Dils, J.: Krekelberg 149, B-2940 Stabroek.

Introduction

Within the Diptera, the Syrphidae are a large family with about 1600 species present

in the Palaearctic region. To date, some 730 species have been mentioned in the

entomological literature from the Mediterranean Basin. Some countries (Spain, Italy) are

well explored, but others like Greece and Turkey (East Mediterranean) are but poorly

known. Apart from some descriptions of new species (Leclercq 1958, Santas 1985,

Hurkmans 1985, Claussen & Lucas 1988), and a monograph about Merodon species

(Hurkmans 1993) no list is known (cf. Dirickx 1994). This last author mentions 98

species from Greece found in literature, although a total of 350 to 400 can be expected.

Nearly all the species mentioned in this paper have been collected by the second

author and his wife Mrs. Jeanine Faes, during expeditions in August 1 992, July-August

1993, July 1994, June 1995, May 1996, March and June 1997, and September 1998.

Furthermore, specimens were collected with a malaise-trap placed in Konitsa, district

Ioanina, from June 1995 to June 1997. The First author identified the material and all

specimens are kept in his collection.

The systematics are according to Peck (1988), as is the nomenclature except for some
recently established synonyms (Schmid 1995). The following information is given:

Ioanina : Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), (Garrevoet T. C.)

® (D © (D © ©

(D : Administrative district.

® : Locality: Names according to the Euro Atlas Greece (RV Reise und Verkehrsverlag

GmbH, Germany)

© : Altitude

® : Date of capture: if captured with malaise-trap the date is in the middle of two dates of

emptying.

© : If not indicated: netted. When indicated (m): taken with malaise-trap

© : Name of the collecting entomologist. If not mentioned: Leg. Dils J. & Faes J. (most

of the species)

Phegea 27 (2) (1. VI. 1999): 69



This list contains 144 species, of which 63 are not mentioned by Hurkmans (1993)
and Dirickx (1994).

The species

1. Subfamily Syrphinae
Dasysyrphus albostriatus (Fallen, 1817). Ioanina: Konitsa, 500 m, 15-04-1997 (m), 15-

06-

1997 (m).

Didea fasciata Macquart, 1834. Arkadia: Mt. Menalon, 1400 m, 17-07-1994; Drama:
Sidironero, 400 m, 25-08-1992; Florina: Pissoderi, 1400 m, 24-07-1994.

Epistrophe eligans (Harris, [1780]). Ioanina: Konitsa, 500 m, 15-04-1997 (m), 15-06-

1997 (m); Kastoria: Vogatsiko, 700 m, 08-05-1996.

Epistrophe nitidicollis (Meigen, 1822). Ioanina: Konitsa, 500 m, 18-05-1996 (m), 15-

04-

1997 (m).

Epistrophe ochrostoma (Zetterstedt, 1849). Ioanina: Konitsa, 500 m, 20-06-1995 (m),

15-06-1997 (m).

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776). Evros: Lefkimi, 100 m, 06-06-1995, 08-09-1998;

Avas, 50 m, 09-09-1998; Ioanina: Konitsa, 500 m, 15-08-1995 (rn); Kastoria:

Vogatsiko, 800 m, 13-09-1998; Eptahori, 1300 m, 23-07-1994; Xanthi: Krias, 0 m,

07-

06-1995.

Meligramma cincta (Fallen, 1817). Ioanina: Asfaka, 500 m, 03-07-1991.

Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822). Florina: Pissoderi, 1400 m, 24-07-1994; Ioanina:

Mesovounion, 700 m, 22-06-1996; Konitsa, 500 m, 15-06-1997 (m).

Lapposyrphus lapponicus (Zetterstedt, 1838). Ahaia: Mt Chelmos, 1500 m, 16-07-1994;

Arkadia: Hrissovitsi, 1100 m, 29-05-1 995; Ioanina: Melissopetra, 600 m, 21-07-

1994; Konitsa, 800 m, 22-06-1997.

Metasyrphus corollae (Fabricius, 1794). Ahaia: Kerpini, 600 m, 05-05-1996; Mt
Chelmos, 1500 m, 18-07-1994; 1650 m, 12-06-1997; Arkadia: Levidi, 800 m, 30-

05-

1995; Drama: Sidironero, 700 m, 11-09-1998; Pirgi, 600 m, 11-09-1998;

Florina: Vrondero, 1000 m, 24-07-1994; Skopos, 850 m, 26-07-1994; Mt.

Kajmakcalan, 1800 m, 27-07-1994; Lake Prespa, 850 m, 23-07-1993; Fokida: Ag.

Nicolaos, 0 m, 03-05-1996; Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), 15-07-1995

(m), 25-07-1995 (m), 15-08-1995 (m), 30-04-1996 (m), 15-04-1997 (m), 15-06-1997

(m); Melissopetra, 400 m, 30-04-1996; Kastoria: Vogatsiko, 700 m, 08-05-1996; Mt
Epano Arena, 1500 m, 29-07-1994; Eptahori, 1300 m, 23-07-1993; Preveza:

Vrachos, 0 m, 02-05-1996; Thesprotia: Finiki, 250 m, 28-08-1998; Zakinthos:

Zakinthos, 200 m, 28-05-1995.

Metasyrphus flaviceps (Rondani, 1857). Ahaia: Kerpini, 1000 m, 14-06-1995; Arkadia:

Mt. Menalon, 1400 m, 17-07-1994; Drama: Mt. Falakro, 300 m, 09-06-1995;

Ioanina: Konitsa, 500 m, 05-05-1995 (m), 02-07-1995 (m); Dilofo, 800 m, 11-06-

1995; Kastoria: Vogatsiko, 800 m, 14-05-1996; Piera: Karia, 800 m, 10-06-1995;

Preveza: Vrachos, 0 m, 24-05-1996.

Metasyrphus luniger (Meigen, 1822). Ahaia: Mt Chelmos, 1700 m, 12-06-1997; 1850

m, 17-06-1997; Zarouchla, 1050 m, 14-06-1997; 1250 m, 02-09-1998; Ioanina:

Konitsa, 500 m, 16-06-1995 (m), 15-04-1997 (m), 24-06-1995; Kastoria: Vogatsiko,

400 m, 20-06-1995.

Metasyrphus nitens (Zetterstedt, 1843). Kastoria: Eptahori, 1300 m, 23-07-1994.

Parasyrphus annulatus (Zetterstedt, 1838). Kastoria: Pefkofito, 1000 m, 19-07-1993.

Parasyrphus malinellus (Collin, 1952). Arkadia: 12 Km W of Leonido, 350 m, 25-04-

1996; Ioanina: Bourazani, 500 m, 30-04-1996.

Scaeva albomaculata (Macquart, 1842). Zakinthos: Zakinthos, 200m, 28-05-1995.
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Scaeva dignota (Rondani, 1857). Florina: Mt. Kajmakcalan, 1800 m, 27-07-1994;

Ioanina: Konitsa, 500 m, 15-06-1997 (m).

Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758). Ahaia: Mt Chelmos, 1750 m, 02-09-1998; Peristera,

1 150 m, 02-09-1998; Zarouchla, 1250 m, 02-09-1998; Drama: Mt. Orvilos, 1250 m,
04-06- 1993(Tolman T.); Evros: Palagias, 50 m, 06-06-1997; Florina: Mt.

Kajmakcalan, 1600 m, 27-07-1994; Fokida: Delfi, 500 m, 04-05-1996; Kastoria:

Vogatsiko, 400 m, 20-06-1995; Thesprotia: £ivota, 200 m, 01-05-1996.

Scaeva selenitica (Meigen, 1822). Ahaia: Mt Chelmos, 1750 m, 02-09-1998; Kavala:

Keramoti, 0 m, 07-09-1998.

Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830). Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m),

20-06-1995 (m), 15-07-1995 (m),25-07-1995 (m), 15-08- 1995 (m)
;
Melissopetra, 500

m, 27-03-1997; Messinia: Hristiano, 300 m, 12-07-1994; Preveza: Vrachos, Om, 10-

06-1997; Thesprotia: Finiki, 100 m, 28-08-1998.

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758). Ahaia: Mt Chelmos, 1500 m, 13-06-1997;

Zarouchla, 1050 m, 14-06-1997; Drama: Mt. Falakro, 350 m, 08-06-1995; Pirgi, 600

m, 1 1-09-1998; Etolia-Akarnania: Podogora, 150 m, 01-06-1995; Evros: Avas, 150

m, 07-06-1997; Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), 16-06-1995 (m), 20-06-

1995 (m), 02-07-1995 (m), 15-07-1995 (m),25-07-1995 (m), 15-08-1995 (m), 18-05-

1996 (m), 15-04-1997 (m), 15-06-1997 (m)
;
700 m

,
02-06-1995; Dilofo, 800 m, 23-

06-

1995; 29-08-1998; Melissopetra, 400 m, 14-09-1998; Kastoria: Eptahori, 1300

m, 23-07-1994; Mt. Vitsi, 1000 m, 20-06-1995; Kavala: Touzla, 0 m, 06-09-1998;

Kozani: Siatista, 1200 m, 04-06-1997; Piera: Karia, 700 m, 10-06-1995.

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758). Ahaia: Michas, 1300 m, 18-06-1997; Mt Chelmos,

1850 m, 13-06-1997; Florina: Pissoderi, 1400 m, 4-07-1994; Kastoria: Mt Epano

Arena, 1500 m, 29-07-1994; Lakonia: Mt. Taygetos, 1400 m, 15-07-1994.

Syrphus torvus Osten Sacken, 1875. Kastoria: Mt Epano Arena, 1400 m, 29-07-1994;

Veria: Mt. Vermion, 1500 m, 05-07-1993.

Syrphus vitripennis Meigen, 1822. Arkadia: Mt. Menalon, 1400 m, 17-07-1994;

Florina: Pissoderi, 1400 m, 24-07-1994; Ioanina: Konitsa, 500 m, 01-04-1997 (m)
;

Kastoria: Mt Epano Arena, 1300 m, 29-07-1994; Koutili, 1000 m, 21-07-1993.

Xanthogramma pedissequum (Harris, [1776]). Ahaia: Kerpini, 600 m, 05-05-1996;

Ioanina: Konitsa, 500 m, 02-07-1995 (m)
;
25-07-1995 (m)

;
Papingo 700 m; 20-08-

1992; Mesovounion, 700 m, 22-05-1996; Kastoria: Eptahori, 1100 m, 18-05-1996;

Korinthia: 7 Km S of Zemeno, 100 m, 23-04-1996; Messinia: Kalithea, 250 m, 13-

07-

1994.

Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758). Ahaia: Kerpini, 1000 m, 14-06-1995;

Kastoria: Mt Epano Arena, 1500 m, 29-07-1994.

Chrysotoxum cautum (Harris, [1776]). Ioanina: Konitsa, 500 m, 18-05-1996 (m); 07-06-

1995 (m); 15-06-1997 (m)
;
Kastoria: Eptahori, 700 m, 04-06-1995; 09-06-1997; Mt

Epano Arena, 1500 m, 29-07-1994; Kozani: Skiti, 1050 m, 04-06-1997.

Chrysotoxum cisalpinum Rondani, 1845. Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m).

Chrysotoxum elegans Loew, 1841. Drama: Mt. Orvilos, 1250 m, 04-06-1993 (Tolman

T.)
;
Kastoria: Eptahori, 700 m, 04-06-1995.

Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758). Ahaia: Mt Chelmos, 1650 m, 17-06-1997;

Ioanina: Peristeri, 1500 m, 03-07-1993; Rodopi: Nea Sanda,

700 m, 07-08-1997.

Chrysotoxum impressum Becker, 1921. Kastoria: Mt Epano Arena, 1500 m, 29-07-

1994; Pissoderi: Florina, 1000 m, 26-07-1994.

Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822. Ahaia: Kerpini, 400 m, 13-06-1997; Ioanina:

Peristeri, 1500 m, 03-07-1993; Dilofo, 800 m, 29-08-1998; Konitsa, 500 m, 07-06-

1995 (m)
,
25-07-1995 (m)

,
15-06-1997 (m); Papingo, 700 m, 22-05-1996; Kavala:
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Keramoti, 0 m, 07-09-1998 Kozani: Skiti, 1050 m, 04-06-1997; Siatista, 925 m, 08-

05-1996; Preveza: Vrachos, 0 m, 05-09-1998.

Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837. Drama: Mt. Orvilos, 1250 m, 04-06-1993

(Tolman T.); Ioanina: Dilofo, 800 m, 29-08-1998.

Chrysotoxum vernale Loew, 1841. Ahaia: Mt Chelmos, 1700 m, 12-06-1997; Drama:
Mt. Orvilos, 1250 m, 04-06-1993 (Tolman T.); Ioanina: Konitsa, 500 m, 05-05-1996

(m)
,
15-04-1997 (m)

;
Mesovounion, 700 m, 21-05-1996; Matsouki, 1800 m, 03-08-

1993.

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758). Ahaia: Kerpini, 600 m, 05-05-1996; Mt
Chelmos, 1100 m, 31-05-1996; Etolia-Akarnania: Mitikas, 0 m, 23-05-1996;

Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), 16-06-1995 (m), 20-06-1995 (m), 15-07-

1995 (m), 25-07-1995 (m), 15-08-1995 (m); Melissopetra, 400 m, 22-09-1998. Piera:

Litohoro, 500 m, 08-06-1995.

Melanostoma scalare (Fabricius, 1794). Ioanina: Konitsa, 500 m, 15-07-1995 (m), 25-

07-1995 (m).

Xanthandrus comtus (Harris, [1780]). Ioanina: Konitsa, 500 m, 15-06-1997.

Platycheirus alhimanus (Fabricius, 1781). Drama: Elatia forest, 1300 m, 10-06-1993

(Tolman T); Ioanina: Konitsa, 850 m, 30-04-1996; Melissopetra, 400 m, 30-04-

1996; Kavala: Mt Pangeon, 1700 m, 10-09-1998; Samos: Ag. Paraskevi, 1000 m,

21-06-1995 (Van den Heuvel R.).

Platycheirus fulviventris (Macquart, 1829). Ioanina: Konitsa, 500 m, 20-06-1995 (m).

Paragus absidatus Goeldlin de Tiefenau, 1971. Ahaia: 10 km W of Longos, 50 m, 18-

03-1997.

Paragus albifrons (Fallen, 1817). Ioanina: Melissopetra, 400 m, 30-04-1996; Kozani:

Siatista, 1000 m, 18-05-1996; Rodopi: Nea Sanda, 700 m, 11-05-1996.

Paragus bicolor (Fabricius, 1794). Ahaia: Mt Chelmos, 1750 m, 12-06-1997; Evros:

Lefkimi, 300 m, 08-07-1993; Florina: Prespa, 1100 m, 13-07-1993; Ilia: Kastro, 0

m, 18-09-1998; Imathia: Kastania, 1150 m, 04-06-1995; Ioanina: Konitsa, 500 m,

07-06-1995 (m), 20-06-1995 (m), 02-07-1995 (m), 15-07-1995 (m), 25-07-1995 (m),

15-08-1995 (m), 22-06-1997; 1000 m, 24-06-1995; Aetomilitsa, 800 m, 21-06-1995;

Dilofo, 800 m, 29-08-1998; Kastoria: Mt Epano Arena, 1400 m, 29-07-1994;

Vogatsiko, 400 m, 20-06-1995; Kozani: Siatista, 1000 m, 04-06-1995; Lefkada:

Apolpena, 50 m, 26-05-1995; Preveza: Vrachos, 0 m, 10-06-1997; 30-08- 1 998;

Rodopi: Nea Sanda, 700 m, 1 1-05-1996.

Paragus haemorrhous Meigen, 1822. Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), 16-06-

1995 (m), 02-07-1995 (m), 15-07-1995 (m), 25-07-1995 (m), 15-08-1995(m), 1000

m, 24-06-1995; Peristeri, 1500 m, 03-07-1993; Dilofo, 800 m, 29-08-1998, 850 m,

23-06-1995; Kastoria: Pefkofito, 1000 m, 19-07-1991; Lefkada: Apolpena, 50 m,

12-06-1995; Piera: Litohoro, 500 m, 08-06-1995.

Paragus majoranae Rondani, 1857. Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), 16-06-

1995 (m), 02-07-1995 (m), 15-07-1995 (m), 15-08-1995 (m); Kastoria: Eptahori,

1300 m, 23-07-1994.

Paragus oltenicus Stönescu, 1977. Rodopi: Nea Sanda, 700 m, 07-06-1997.

Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822. Evia: Papades, 300 m, 28-04-1996; Ioanina:

Papingo, 700 m, 01-07-1993; Konitsa, 500 m, 25-07-1995 (m), 15-08-1995 (m);

Messinia: Kalithea, 250 m, 13-07-1994.

Paragus strigatus Meigen, 1822. Rodopi: Nea Sanda, 700 m, 05-06-1995; Lasmos, 30

m, 05-06-1995.

Paragus tibialis (Fallen, 1817). Ahaia: Zarouchla, 1050 m, 14-06-1997; Arkadia:

Sapounakaïka, 50 m, 25-04-1996; Etolia-Akarnania: Mitikas, 0 m, 06-05-1996, 23-

05-1996; Aetos, 200 m, 23-05-1996; Florina: Skopos, 850 m, 26-07-1994; Fokida:
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Ag. Nicolaos, 0 m, 03-05-1996; Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), 20-06-

1995 (m), 1000 m, 24-06-1995; Dilofo, 800 m, 21-07-1994, 23-06-1995; Vouliasta,

300 m, 08-07-1994; Melissopetra, 400 m, 14-09-1998; Kastoria: Vogatsiko, 800 m,

20-06-1995, 13-09-1998; Lefkada: Apolpena, 50 m, 12-06-1995; Messinia:

Kalithea, 250 m, 13-07-1994; Preveza: Vrachos, 0 m, 26-06-1995, 24-05-1996, 10-

06-1997; Rodopi: Nea Sanda, 700 m, 07-06-1997; Thesprotia: Plataria, 0 m, 01-05-

1996.

2. Subfamily Milesiinae

Heringia heringi (Zetterstedt, 1843). Ioanina: Konitsa, 500 m, 25-07-1995 (m); Kozani:

Siatista, 850 m, 08-05-1996.

Neocnemodon latitarsis (Egger, 1865). Kastoria: Eptahori, 1300 m, 23-07-1994; Mt
Epano Arena, 1500 m, 29-07-1994.

Pipiza bimaculata Meigen, 1822. Ioanina: Konitsa, 500 m, 25-07-1995 (m); Preveza:

Vrachos, 0 m, 02-05-1996.

Trichopsomyia carbonaria (Meigen, 1822). Korinthia: Throfari, 730 m, 24-04-1996.

Triglyphus primus Loew, 1840. Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), 16-06-1995

(m), 20-06-1995 (m).

Cheilosia albipila Meigen, 1838. Arkadia: Karkalou, 1050 m, 1 1-04-1994.

Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822). Florina Kastoria: Mt Vitsi, 1200 m, 20-06-1995.

Cheilosia antiqua (Meigen, 1822). Evros: Lefkimi, 125 m, 1 1-05-1996.

Cheilosia barbata Loew, 1857. Ioanina: Dilofo, 800 m, 07-05-1996.

Cheilosia correcta (Becker, 1894). Xanthi: Stavroupoli, 300 m, 07-07-1993.

Cheilosia Jlavipes (Panzer, [1798]). Ioanina: Konitsa, 500 m, 16-06-1995 (m), 15-07-

1995 (m), 25-07-1995 (m), 15-08-1995 (m).

Cheilosia grossa (Fallen, 1817). Arkadia: Karkalou, 1050 m, 11-04-1994; Kastoria: Mt
Epano Arena, 1400 m, 29-07-1994.

Cheilosia illustrata (Harris, [1780]). Thesprotia: Georgiani, 450 m, 24-06-1997.

Cheilosia latifacies Loew, 1857. Florina: Florina, 880 m, 14-06-1996.

Cheilosia latifrons (Zetterstedt, 1843). Ioanina: Konitsa, 500 m, 25-07-1995 (m), 15-08-

1995 (m).

Cheilosia nigripes (Meigen, 1822). Kastoria: Eptahori, 700 m, 04-06-1995.

Cheilosia pascuorum (Becker, 1894). Kastoria: Vogatsiko, 700 m, 08-05-1996; Kozani:

Avgi, 800 m, 19-05-1996; Pela: Notia, 550 m, 13-05-1996; Florina: Florina, 880 m,

14-05-1996.

Cheilosia praecox (Zetterstedt, 1843). Kastoria: Eptahori, 1100 m, 08-05-1996;

Arkadia: Mt. Melanon, 1600 m, 13-05-1997.

Cheilosia rufipes (Preyssler, 1793). Arkadia: Hrissovitsi, 1 100 m, 29-05-1995; Ioanina:

Mesovounion, 600 m, 30-04-1996; Kastoria: Mt Epano Arena, 1400 m, 29-07-1994;

Eptahori, 1300 m, 23-07-1994; Lefkada: Apolpena, 50 m, 02-05-1996.

Cheilosia schineri Egger, 1860. Ioanina: Konitsa, 500 m, 25-07-1995 (m); Kozani:

Siatista, 975 m, 08-05-1996; Arkadia : Mt. Melanon, 1800 m, 1 4-05-1 997.

Cheilosia scutellata (Fallen, 1817). Florina: Pissoderi, 1400 m, 24-07-1994; Ioanina:

Dodoni, 500 m, 01-07-1993; Peristeri, 1500 m, 03-07-1993; Kastoria: Eptahori,

1300 m, 23-07-1994; Pefkofito, 1000 m, 19-07-1993; Mt Epano Arena, 1500 m, 24-

07-1994; Koutili, 1500 m, 21-07-1993.

Cheilosia vulpina (Meigen, 1822). Ioanina: Konitsa, 600 m, 30-04-1996; Kastoria:

Eptahori, 700 m, 04-06-1995; 1400 m, 18-05-1996.

Cheilosia zetterstedti (Becker, 1894). Lakonia: Mt. Taygetos, 330 m, 30-05-1993.

Callicera aenea Fabricius, 1781. Arkadia: Mt. Menalon, 1450 m, 17-07-1994; Evros:

Lefkimi, 100 m, 08-09-1998.
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Volucella bombylans (Linnaeus, 1758). Kastoria: Vogatsiko, 800 m, 09-06-1997.

Volucella inanis (Linnaeus, 1758). Ioanina: Melissopetra, 600 m, 23-07-1994; Kastoria:

Mt. Epano-Arena, 1500 m, 29-07-1994; Pefkofito, 1000 m, 19-07-1993; Eptahori,

1300 m, 23-07-1994.

Volucella pellucens (Linnaeus, 1758). Drama: Livadero, 900 m, 12-07-1993; Kastoria:

Mt. Epano-Arena, 1500 m, 29-07-1994.

Volucella zonaria (Poda, 1761). Ahaia: Mt. Chelmos, 1750 m, 17-06-1997; Kato
Klitoria, 450 m, 15-06-1995; Peristra, 1150 m, 02-09-1998; Evros: Lefkimi, 100 m,
08-09-1998; Florina: Pissoderi, 1400 m, 24-07-1994; Florina Kastoria: Mt Vitsi,

1700 m, 24-07-1993; 1000 m, 20-06-1996; Fokida: Glifada, 50 m, 17-09-1998;

Ioanina: Papingo, 1400 m, 20-07-1994; 1000 m, 20-08-1992; Konitsa, 700 m, 30-06-

1993, 22-06-1997; Kastoria: Mt Epano Arena, 1500 m, 29-07-1994; Vogatsiko, 800

m, 09-06-1997; Chrisi, 800 m, 21-06-1995; Pefkofito, 1000 m, 19-07-1993;

Phtiotida: Mt. Giona, 1550 m, 10-08-1992; Preveza: Lygia, 0 m, 23-06-1997.

Chrysogaster simplex Loew, 1843. Etolia-Akarnania: Paleros, 0 m, 07-05-1996.

Chrysogaster viduata (Linnaeus, 1758). Kastoria: Chrisi, 800 m, 21-06-1995.

Myolepta luteola (Gmelin, 1790). Kastoria: Eptahori, 1300 m, 23-07-1994.

Orthonevra nobilis (Fallen, 1817). Ioanina: Papingo, 700 m, 01-07-1993; Katara Pass,

1400 m, 11-06-1995.

Neoascia podagrica (Fabricius, 1775). Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m).

Eumerus amoenus Loew, 1848. Ioanina: Konitsa, 500 m, 02-07-1995 (m), 25-07-1995

(m).

Eumerus basalis Loew, 1848. Ioanina: Konitsa, 500 m, 02-07-1995 (m), 25-07-1995

(m).

Eumerus flavitarsis Zetterstedt, 1843. Arkadia: Mt. Menalon, 1500 m, 17-07-1994;

Ioanina: Konitsa, 500 m, 16-06-1995 (m).

Eumerus olivaceus Loew, 1848. Kastoria: Mt. Vitsi, 1000 m, 20-06-1995.

Eumeus ovatus Loew, 1848. Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m).

Eumerus pauper Becker, 1921. Ioanina: Aristi, 0 m, 30-06-1993.

Eumerus strigatus (Fallen, 1817). Ahaia: Kerpini, 1000 m, 14-06-1995; Ioanina:

Konitsa, 500 m, 16-06-1995 (m), 700 m, 07-06-1995.

Eumerus sulcitibius Rondani, 1868. Ioanina: Aristi, 800 m, 03-06-1995.

Eumerus tricolor (Fabricius, 1798). Arkadia: Sapounakaïka, 50 m, 25-04-1996';

Lefkada: Apolpena, 50 m, 02-05-1996.

Eumerus urartorum Stackelberg, 1960. Ioanina: Aristi, 800 m, 03-06-1995.

Merodon oberrans Egger, 1860. Ahaia: Mt. Chelmos, 1500 m, 11-07-1994; Evros:

Avas, 250 m, 07-06-1997; Florina: Mt. Kajmakcalan, 1800 m, 27-07-1994;

Kastoria: Mt. Epano-Arena, 1500 m, 29-07-1994; Phtiotida: Mt. Giona, 1500 m,

10-08-1992; Rodopi: Nea Sanda, 700 m, 05-06-1995, 07-06-1997.

Merodon aeneus Meigen, 1822. Ahaia: Mt. Chelmos, 1800 m, 14-06-1995, 1475 m, 13-

06-1997; Atiki: Ino, 600 m, 27-04-1996; Ioanina: Katara Pass, 1400 m, 1 1-06-1995;

Kastoria: Vogatsiko, 700 m, 08-05-1996, 800 m, 14-05-1996; Kozani: Siatista, 1200

m, 04-06-1997, 975 m, 18-05-1996; Rodopi: Nea Sanda, 700 m, 05-06-1995, 1 1-05-

1996.

Merodon alagoezicus Paramonov, 1925. Phtiotida: Mt. Giona, 1500 m, 10-08-1992.

Merodon albifrons Meigen, 1822. Evros: Palagias, 50 m, 06-06-1997; Lefkimi, 100 m,

08-09-1998; Kastoria: Vogatsiko, 700 m, 09-06-1997; Koutili, 1000 m, 21-07-1993.

Merodon avidus (Rossi, 1790). Ahaia: Kerpini, 1000 m, 14-06-1995; Peristera, 1150 m,

02-09-1998; Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m); Papingo, 700 m, 01-07-1993;

Asfaka, 500 m, 03-07-1993; Aristi, 800 m, 03-06-1995; Melissopetra, 600 m, 21-07-

1994.
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Merodon chalybeatus Sack, 1913. Arkadia: Kandila, 1 150 m, 03-09-1998.

Merodon cinereus (Fabricius, 1794). Florina: Mt. Kajmakcalan, 1800 m, 27-07-1994;

Florina Kastoria: Mt Vitsi, 1700 m, 24-07-1993.

Merodon clavipes (Fabricius, 1781). Ahaia: Kattaraktis, 400 m, 05-05-1996; Drama:
Mt. Falakro, 300 m, 09-06-1995; Fokida: Delfi, 500 m, 04-05-1996; Ioanina: Pedini,

700 m, 01-06-1995; Mesovounion, 700 m, 21-05-1996.

Merodon crassifemoris Paramanov, 1925. Florina: Lake Prespa, 1100 m, 23-07-1993;

Kozani: Siatista, 1000 m, 04-06-1995.

Merodon distinctus Palma, 1863. Ahaia: Peristera (Mt. Chelmos), 1 150 m, 02-09-1998.

Merodon erivanicus Paramonov, 1925. Evros: Lefkimi, 100 m, 08-09-1998.

Merodon femoratus Sack, 1913. Evros: Lefkimi, 100 m, 08-07-1993; Kastoria: Mt.

Epano-Arena, 1500 m, 29-07-1994.

Merodon funestus (Fabricius, 1794). Lefkada: Apolpena, 50 m, 02-05-1996.

Merodon loem Van der Goot, 1964. Ahaia: Kerpini, 800 m, 05-05-1996; Etolia-

Akarnania: Ag. Theodori, 800 m, 10-05-1996; Evia: Ahladi, 150 m, 28-04-1996;

Papades, 300 m, 28-04-1996; Kastoria: Eptahori, 700 m, 04-06-1995; Vogatsiko,

700 m, 08-05-1996; Kozani: Siatista, 1000 m, 08-05-1996; Pela: Notia, 550 m, 13-

05-1996.

Merodon longicornis Sack, 1913. Ioanina: Anavriti, 240 m, 28-08-1998.

Merodon nigritarsis Rondani, 1845. Arkadia: Mt. Menalon, 1400 m, 17-07-1994;

Evros: Lefkimi, 100 m, 07-07-1993; Florina: Lake Prespa, 1100 m, 19-06-1995;

Ioanina: Papingo, 700 m, 01-07-1993; Konitsa, 500 m, 02-07-1995 (m).

Merodon pruni (Rossi, 1790). Ahaia: Kato Klitoria, 450 m, 15-06-1995; Preveza:

Vrachos, 0 m, 24-06-1997, 30-08-1998, 05-09-1998.

Merodon spicatus Becker, 1907. Preveza: Mirsini, 80 m, 23-05-1996.

Psilota anthracina Meigen, 1822. Ahaia: Mt Chelmos, 1 100 m, 21-05-1995.

Psilota innupta Rondani, 1857. Ioanina: Konitsa, 500 m, 15-06-1997 (m).

Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758). Ioanina: Konitsa, 500 m, 25-07-1995 (m).

Ceriana vespiformis (Latreille, 1804). Etolia Akarnania: Katochi, 10 m, 04-09-1998;

Lakonia: Mt. Taygetos, 1200 m, 16-06-1997.

Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 1807). Ioanina: Konitsa, 500 m, 15-04-1997

(m).

Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758). Drama: Pirgi, 600 m, 11-09-1998; Florina:

Lake Prespa, 850 m, 19-06-1995; Ioanina: Konitsa, 500 m, 16-06-1995 (m); Kavala:

Touzla, 0 m, 06-09-1998; Lefkada: Apolpena, 850 m, 15-06-1995; Xanthi: Krias,

250 m, U7-06-1995.

Eristalodes taeniops (Wiedemann, 1818). Ahaia: 10 km W of Longos, 50 m, 18-03-

1997; Etolia Akarnania: Katochi, 10 m, 04-09-1998.

Lathyrophtalmus aeneus (Scopoli, 1763). Ahaia: Kalogria, 0 m, 18-09-1998; Etolia

Akarnania: Katochi, 10 m, 01-09-1998, 04-09-1998, 15-09-1998; Evros: Avas, 50

m, 09-09-1998; Kavala: Keramoti, 0 m, 07-09-1998; Touzla, 0 m, 06-09-1998;

Lefkada: Apolpena, 50 m, 26-05-1995; Preveza: Lygia, 0 m, 23-06-1997; Vrachos,

Om, 26-06-1995,24-05-1996, 10-06-1997.

Lathyrophtalmus megacephalus (Rossi, 1794). Etolia Akarnania: Katochi, 10 m, 01-

09-1998, 04-09-1998; Ioanina: Melissopetra, 400 m, 14-09-1998.

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758). Ahaia: Kerpini, 1000 m, 18-07-1994, 05-05-

1996; Mt Chelmos, 1630 m, 12-06-1997; Kalavrita, 900 m, 30-05-1995; Arkadia:

Manthirea, 800 m, 30-06-1995; Drama: Mt. Falakro, 300 m, 09-06-1995; Stema, 150

m, 07-06-1995; Etolia Akarnania: Katochi, 10 m, 04-09-1998; Hrissovergi, 100 m,

12-07-1994; Paleros, 0 m, 07-05-1996; Florina: Skopos, 850 m, 26-07-1994; Kotas,

900 m, 24-07-1994; Lake Prespa, 850 m, 19-06-1995; Ioanina: Aristi, 1000 m, 03-
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06-1995; Dilofo, 850 m, 23-06-1995; Katara Pass, 1400 m, 11-06-1995; Konitsa,

1000 m, 24-05-1995; Melissopetra, 400 m, 14-09-1998; Mesovounion, 700 m, 21-05-

1996; Papingo, 1600 m, 20-08-1992, 20-07-1994; Pedini, 700 m, 01-06-1995;

Aetomilitsa, 800 m, 21-06-1995; Sitsaina, 1000 m, 12-07-1998 (Garrevoet T. C); Isl

Kreta: Analipsis, 0 m, 10-05-1997 (Van de Heuvel R.)
;
Kastoria: Eptahori, 1300 m,

23-07-1994, 700 m, 04-06-1995, 1 100 m, 18-05-1996, 09-06-1997; Mt Epano Arena,

1500 m, 29-07-1994; Chrisi, 800 m, 21-06-1995; Kilkis: Doirani, 120 m, 13-05-

1996; Kozani: Siatista, 1000 m, 04-06-1995; Preveza: Vrachos, 0 m, 24-06-1997;

Lygia, 0 m, 23-06-1997; Seres: Kato Poroïa, 150 m, 08-06-1997; Thesprotia: Finiki,

20 m, 02-06-1997.

Eristalis horticola (De Geer, 1776). Florina: Lake Prespa, 1100 m, 13-07-1993;

Pissoderi, 1400 m, 24-07-1994.

Eristalisjugorum Egger, 1858. Kastoria: Pefkofito, 1000 m, 19-07-1993.

Eristalis nemorum (Linnaeus, 1758). Florina Kastoria: Mt Vitsi, 1700 m, 24-07-1993.

Eristalis pratorum Meigen, 1822. Arkadia: Mt. Menalon, 1500 m, 17-07-1994;

Manthirea, 800 m, 27-04-1996; Evritania: Mt. Timfristos, 1900 m, 13-08-1992;

Florina Kastoria: Mt Vitsi, 1200 m, 20-06-1995; Ioanina: Matsouki, 1800 m, 03-

08-1992; Konitsa, 800 m, 18-06-1996; Katara Pass, 1400 m, 1 1-06-1995; Kastoria:

Koutili, 1000 m, 21-07-1993; Mt. Epano-Arena, 1400 m, 29-07-1994; Vogatsiko,

800 m, 09-06-1997; Lakmos: Trikala Haliki, 1500 m, 02-08-1992; Phtiotida: Mt.

Giona, 1500 m, 10-08-1992.

Eristalis vitripennis Strobl, 1893. Thesprotia: Sivota, 0 m, 26-03-1997.

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758). Ahaia: Kerpini, 1000 m, 18-07-1994; Mt. Chelmos,

1680 m, 13-06-1997, 1750 m, 02-09-1998; Argolida: Skotini, 1000 m, 15-06-1997;

Arkadia: Mt. Menalon, 1500 m, 17-07-1994; Evia: Papades, 300 m, 28-04-1996;

Evros: Lefkimi, 100 m, 06-06-1995, 08-09-1998; Avas, 50 m, 09-09-1998; Florina:

Pissoderi, 1400 m, 24-07-1994; Ioanina: Aristi, 800 m, 03-06-1995; Isl Kreta:

Analipsis, 0 m, 10-05-1997 (Van den Heuvel R. ); Kastoria: Mt. Epano-Arena, 1500

m, 29-07-1994; Eptahori, 1300 m, 23-07-1994; Mt. Orlovo, 1500 m, 24-07-1994;

Korinthia: 7 Km S of Zemeno, 100 m, 23-04-1996; Trikala: Haliki, 1500 m, 02-08-

1992; Lefkada: Apolpena, 50 m, 26-05-1995; Pela: Notia, 550 m, 13-05-1996;

Preveza: Vrachos, 0 m, 30-08-1998; Rodopi: Nea Sanda, 700 m, 05-06-1995;

Thesprotia: Plataria, 0 m, 01-05-1996; Xanthi: Mt. Vermion, 1500m
,
05-07-1993.

Anasimyia contractus (Claussen & Torp Pedersen, 1980). Florina: Lake Prespa, 850 m,

19-06-1995.

Helophilus parallelus (Harris, [1776]). Florina: Akritas, 800 m, 25-07-1994; Ioanina:

Melissopetra, 400 m, 14-09-1998; Thesprotia: Finiki, 0 m, 02-06-1997.

Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775). Etolia-Akarnania: Paleros, 0 m, 07-05-

1996.

Parhelophilus versicolor (Fabricius, 1794). Florina: Lake Prespa, 1100 m, 23-07-1993,

25-07-1994.

Mallota fuciformis (Fabricius, 1794). Ioanina: Mesovounion, 700 m, 21-05-1996.

Mesembrius peregrinus (Loew, 1846). Etolia-Akarnania: Paleros, 0 m, 07-05-1996.

Myathropa jflorea (Linnaeus, 1758). Arkadia: Mt. Menalon, 1500 m, 17-07-1994

Florina: Pissoderi, 1400 m, 24-07-1994; Lake Prespa, 1 100 m, 18-06-1995; Ioanina:

Mesovounion, 700 m, 21-06-1995; Melissopetra, 400 m, 22-09-1998; Anavriti, 240

m, 28-08-1998; Konitsa, 500 m, 15-06-1997 (m); Kastoria: Eptahori, 1300 m, 23-07-

1994; Mt. Epano-Arena, 1500 m, 29-07-1994; Vogatsiko, 400 m, 23-07-1994;

Messinia: Kalithea, 250 m, 13-07-1994.

Caliprobola speciosa (Rossi, 1790). Ioanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m).

Milesia craboniformis (Fabricius, 1775). Kastoria: Pefkofito, 1000 m, 19-07-1993.
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Milesia semiluctifera (Villers, 1789). Evros: Lefkimi, 100 m, 08-09-1998; loanina:

Konitsa, 800 m, 30-06-1993; Exohi, 750 m, 21-07-1998 (Garrevoet T. C); Kastoria:

Mt. Epano-Arena, 1500 m, 29-07-1994; Preveza: Vrachos, 0 m, 30-08-1998, 05-09-

1998.

Spilomyia manicata (Rondani, 1865). Evros: Lefkimi, 100 m, 08-09-1998.

Spilomyia saltuum (Fabricius, 1794). loanina: Konitsa, 500 m, 15-08-1995 (m);

Kastoria: Pefkofito, 1000 m, 19-07-1993.

Syritta Jlaviventris Macquart, 1842. Etolia Akarnania: Katochi, 10 m, 01-09-1998;

Preveza: Lygia, 0 m, 23-06-1997; Vrachos, 0 m, 10-06-1997, 30-08-1998;

Syritta pipiens (Linnaeus, 1758). Ahaia: Peristera (Mt. Chelmos), 1 150 m, 02-09-1998;

Argolida: Vivari, 60 m, 24-04-1996; Arkadia: Levidi, 800 m, 17-07-1994; Etolia

Akarnania: Katochi, 10 m, 04-09-1998; Florina: Lake Prespa, 1 100 m, 23-07-1994;

Skopos, 850 m, 26-07-1994; loanina: Papingo, 1600 m, 20-07-1994; Ag. Paraskevi,

lOOOm, 21-06-1995; Dilofo, 800 m, 29-08-1998; Konitsa, 500 m, 07-06- 1995(m),

24-06-1995 (m), 15-07-1995 (m), 25-07-1995 (m), 15-08-1995 (m); Kastoria:

Vogatsiko, 700 m, 20-06-1995, 08-05-1996; Koutili, 1000 m, 21-07-1993; Kavala:

Keramoti, 0 m, 07-09-1998; Touzla, 0 m, 06-09-1998; Kozani: Siatista, 1000 m, 04-

06-1995; Messinia: Kalithea, 250 m, 13-07-1994; Preveza: Parga, 150 m, 24-05-

1996; Vrachos, 0 m, 30-08-1998, 05-09-1998; Thesprotia: Plataria, 0 m, 01-05-

1996.

Brachypalpoides lentus (Meigen, 1822). Kastoria: Eptahori, 700 m, 04-06-1995.

Xylota ignava (Panzer, [1798]). Kastoria: Mt. Epano-Arena, 1300 m, 29-07-1994;

Pefkofito, 1 000 m, 19-07-1993.

Xylota segnis (Linnaeus, 1758). Kastoria: Mt. Epano-Arena, 1400 m, 29-07-1994;

Pefkofito, 1 000 m, 1 9-07- 1993.

Xylota xanthocnema Collin, 1939. Kastoria: Pefkofito, 1000 m, 19-07-1993.

3. Subfamily Microdontinae

Microdon mutabilis (Linnaeus, 1758). loanina: Konitsa, 500 m, 07-06-1995 (m), 16-06-

1995 (m), 20-06-1995 (m), 02-07-1995 (m).
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Boekbesprekingen

Sabella, G.: Pselafidi di Sicilia.

18 x 25 cm, 415 p., 178 tekstfiguren, 38 kleurenfoto's, Museo Regionale di Scienze Naturali Torino Monografia

XXV, te bestellen bij Museo Regionale di Scienze Naturali Torino, Via Giolitti 36, 1-10123 Torino, 1998, gebonden
met stofomslag, ITL 140.000 + postage (ISBN 88-86041-21-7).

In deze monografie worden alle op Sicilië aangetroffen Pselaphidae besproken, in het totaal 82 soorten.

Hiervan zijn er 27 (=33%) endemisch voor het eiland! Het boek bevat determineertabellen voor de tribussen, de

genera en de soorten. Sicilië wordt kort gekarakteriseerd en opgedeeld in 10 natuurlijke streken. Zowat overal op

het eiland werden waarnemingen van Pselaphidae verricht, maar het zwaartepunt ligt toch in het oosten en

noordoosten. Alle bezochte biotopen worden opgesomd met aanduiding van het UTM-grid.

Van elke soort worden alle voor Sicilië belangrijke literatuurvermeldingen opgesomd. Er wordt verwezen naar

afbeeldingen van de soort in andere werken. Al het bestudeerde materiaal wordt opgesomd en de verspreiding wordt

grafisch voorgesteld op een duidelijk verspreidingskaartje. Het areaal van de soort wordt besproken, alsook de

ecologie. Bij enkele moeilijke groepen worden ook tekeningen van het imago gegeven of van onderdelen daarvan,

zoals de buiksegmenten of de mannelijke genitalia.

Achteraan vindt de lezen nog enkele algemene beschouwingen over deze keverfamilie, een uitgebreide

literatuurlijst een alfabetische index. Verder treft men hier 38 kleurenfoto's aan van biotopen op dit prachtige eiland.

Deze monografie is zeer gedetailleerd uitgevoerd en een belangrijk instrument voor al wie geïnteresseerd is in deze

keverfamilie.

W. De Prins

Fogh Nielsen, O.: De danske guldsmede.

17 x 24 cm, 279 p., 233 kleurenfoto's, 258 tekstfiguren, Danmarks Dyreliv, Bind 8, Apollo Books Aps., Kirkeby

Sand 19, DK-5771 Stenstrup, gebonden met stofomslag, 1998, DKK 300,- + postage (ISBN 87-88757-21-8).

In dit prachtige boek worden alle in Denemarken aangetroffen libellensoorten zeer gedetailleerd besproken. In

het eerder korte inleidend deel worden de fylogenie, systematiek, biologie en ecologie kort besproken. Dan volgt de

systematische behandeling van alle soorten: Deense en wetenschappelijke naam, algemeenheden over de

betreffende soort, haar uiterlijk met opsomming van determineerkenmerken, haar biotoop, gedrag, levenscyclus,

vliegtijd en verspreiding. Dit laatste bevat zowel gedetailleerde gegevens over Denemarken als over de algemene

verspreiding van de soort. De Deense verspreiding wordt op een kaartje aangegeven.

De tekst bevat talrijke prachtige foto's van libellen in de vrije natuur en van hun biotopen. Men kan haast geen

bladzijde in het boek vinden zonder dergelijke kleurenfoto. Enkele foto's zijn zelfs paginagroot afgedrukt.

Achter dit systematische deel, dat veruit het grootste deel van het boek beslaat, volgt een systematisch

overzicht van de 53 Deense libellensoorten. Daarna komen determineertabellen voor de imago's en voor de larven.

Deze tabellen zijn dichotomisch en zeer rijkelijk geïllustreerd met tekeningen van de morfologische kenmerken die

een juiste soortbepaling mogelijk maken.

Het boek eindigt met een lijst van plantennamen, een adressenlijst van entomologische verenigingen (eventueel

gespecialiseerd in de studie van libellen), een literatuurlijst en een alfabetisch register.

Wat onmiddellijk opvalt wanneer men dit boek openslaat is de rijkelijke illustratie. Het is bijzonder keurig en

verzorgd uitgegeven en kan zonder meer aanbevolen worden aan al wie in libellen geïnteresseerd is, al kan de

Deense taal voor sommigen een belemmering zijn. De vele mooie afbeeldingen maken veel goed!

W. De Prins
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Additions and Corrections to “Revision of some taxa

of the Polyommatus (.Agrodiaetus) transcaspicus group
with description of a new species from Central

Anatolia (Lepidoptera: Lycaenidae)”

Alain Olivier, Jurate Puplesiene, Dirk van der Poorten, Willy De Prins & Martin Wiemers

No matter how much care one takes to try to reach perfection, this apparently is a vain

effort. A few minor mistakes sneaked into our paper, published in Phegea 27(1): 1-24,

which we would like to correct on the present occasion.

On p. 5, we wrote under “holotype”: printed orange label “Polyommatus
{Agrodiaetus)

\

guezelmavi sp. n.
|

HOLOTYPUS <J” This is to be replaced by: printed

orange label “Polyommatus {Agrodiaetus)
\

guezelmavi Olivier, Puplesiene, van der

Poorten, De Prins & Wiemers, 1999
|

HOLOTYPUS S”. We have now further added a

printed white label “Figured in Olivier, Puplesiene, van der Poorten, De Prins & Wiemers

(1999: 18-19, pl. 1 & 2, fig. 1)”. A similar white printed label has now been added to

every single specimen figured in our publication on plates 1 & 2, as well as on text

figures 1 & 2.

The newly designated 3 <$ paralectotypes of P. {A.) damonides (Staudinger, 1899)

now bear an additional red label: “Polyommatus {Agrodiaetus)
\

damonides (Staudinger,

1899)
|

LECTOTYPUS S
|

design. Olivier, Puplesiene, van der Poorten, De Prins &
Wiemers (1999: 16)”, the 2 $ paralectotypes bear an identical label, except for the

replacement by the sex Symbol ?.

On p. 22, instead of “We would rather consider that the following general tendencies

occur in the subgenus Agrodiaetus”, read: “We would rather consider that the following

general remarks apply to the subgenus Agrodiaetus”.

Recently, we came after the fact, that great help with all testes preparations and

photographs was obtained from Dr. Seppo Nokkala (Laboratory of Genetics, Department

of Biology, University of Turku, Finland) and hence he has also to be credited, both at

the appropriate places in the text and in the Acknowledgments section.
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3 9088 01 269 3081

Kleukers, R. & van Nieukerken, E. (Red.): Nederlandse Faunistische Mededelingen 8.

17 x 24 cm, Nederlandse Faunistische Mededelingen (NFM), uitgegeven door Stichting European Invertebrate

Survey-Nederland en Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Postbus 9517, NL-2300 RA Leiden, e-mail:

eis@naturalis.nnm.nl, 2 nummers per jaar, 40,- NLG (ISSN 0169-2453).

Nederlandse Faunistische Mededelingen is geen nieuw tijdschrift, het bestaat reeds 20 jaar, maar het is vanaf

nummer 8 sterk veranderd: een moderne vormgeving en meer korte, aantrekkelijke artikelen. Het is vanaf dit

nummer ook mogelijk een abonnement te nemen. Artikelen die in aanmerking komen voor publicatie handelen over

de verspreiding, determinatie, biologie en ecologie van ongewervelde dieren in Nederland.

Het huidige nummer bevat vijf artikelen: de sneeuwspringer (Boreus hyemalis) in Nederland, de naamlijst van

de glanskevers van Nederland en het omliggende gebied (Nitidulidae en Brachypteridae), faunistiek en ecologie van

het zweefvliegengenus Epistrophe in Nederland, de naamlijst van de Nederlandse duizendpoten en Cylisticus

convexus, een in Nederland zeldzame synantrope landpissebed. Daarnaast zijn er vijf korte stukjes over bijzondere

waarnemingen: interessante libellen in 1998, dansmuggen in natuurontwikkelingsprojecten, een nieuwe vondst van

Chorthippus apricarius in Nederland, de boskrekel in de duinen bij Bergen en Cheilosia caerulescens in Nederland

in 1998.

Het tijdschrift is zeer verzorgd en in moderne vormgeving gepubliceerd. De tekst is verlucht met talrijke foto's,

tabellen, grafieken en andere figuren. Het verdient een ruime verspreiding, zeker nu er steeds meer aandacht wordt

besteed aan het voorkomen en de ecologie van ongewervelden, waardoor die in het natuurbeleid een steeds

belangrijkere rol gaan spelen.

W. De Prins
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